
 
NK-KS.430.4.2012 

 
 

                                                                                                                             
ZATWIERDZAM  

                                                                                                                                                                                                              wz. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 
                                                                                                                                                                                                                                             / - / 
                                                                                                                                                                                                                                Ewa Mańkowska 

   WICEWOJEWODA 
 

 
 Wrocław, dn. 28 grudnia 2012 r. 

 
 
 
 

PLAN KONTROLI  
 NA I PÓŁROCZE 2013 r. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
*tekst uwzględniający zmiany wprowadzone aneksem nr 1 z dnia 16 stycznia 2013 r., aneksem nr 2 z dnia 29 stycznia 2013 r., aneksem nr 3 z dnia 8 lutego 
2013 r., aneksem nr 4 z dnia 8 marca 2013 r., aneksem nr 5 z dnia 4 kwietnia 2013 r., aneksem nr 6 z dnia 29 kwietnia 2013 r., aneksem nr 7 z dnia 29 maja 
2013 r., aneksem nr 8 z dnia 14 czerwca 2013 r. oraz aneksem nr 9 z dnia 28 czerwca 2013 r. do planu kontroli na I półrocze 2013 r. 



2 
 

 

 
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 

 

Lp. Jednostka 
kontrolowana 

Temat kontroli Rodzaj kontroli Przewidywany 
termin wykonania 

czynności 
kontrolnych 

Okres objęty 
kontrol ą 

Pozostałe 
kom org 

Uwagi 

1 Urząd Gminy 
Kostomłoty 

Realizacja planowania operacyjnego. 
Przygotowanie do realizacji zadań wynikających z 
obowiązków państwa gospodarza realizowanych na 

rzecz wojsk sojuszniczych. 
Planowanie i realizacja szkolenia obronnego. 

Planowanie i organizowanie świadczeń na rzecz 
obrony. 

Przygotowanie systemu obronnego państwa, 
umożliwiającego mobilizacyjne rozwinięcie Sił 

Zbrojnych RP. 

problemowa luty 2008-01-02 do 
dnia kontroli 

  
 

2 Urząd Miejski Strzegom Realizacja planowania operacyjnego. 
Przygotowanie do realizacji zadań wynikających z 
obowiązków państwa gospodarza realizowanych na 

rzecz wojsk sojuszniczych. 
Planowanie i realizacja szkolenia obronnego. 

Planowanie i organizowanie świadczeń na rzecz 
obrony. 

Przygotowanie systemu obronnego państwa, 
umożliwiającego mobilizacyjne rozwinięcie Sił 

Zbrojnych RP. 

problemowa luty 2008-02-01 do 
dnia kontroli 

  
 

3 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 
 

4 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 
 

5 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 
 

6 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 
 

7 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 
 

8 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 
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9 Urząd Miejski 
Mieroszów 

Realizacja planowania operacyjnego. 
Przygotowanie do realizacji zadań wynikających z 
obowiązków państwa gospodarza realizowanych na 

rzecz wojsk sojuszniczych. 
Planowanie i realizacja szkolenia obronnego. 

Planowanie i organizowanie świadczeń na rzecz 
obrony. 

Przygotowanie systemu obronnego państwa, 
umożliwiającego mobilizacyjne rozwinięcie Sił 

Zbrojnych RP. 

problemowa luty 2008-02-01 do 
dnia kontroli 

  
 

10 EXPEDYCJA Jowita 
Bohaterowicz Wrocław 

- zgodność funkcjonowania podmiotu 
przeprowadzającego kursy w zakresie 

kwalifikowanej pierwszej pomocy z programem 
prowadzenia kursu, weryfikacja kwalifikacji kadry 

dydaktycznej kursu 

problemowa luty 2011-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

11 Flash Art Sp. z o.o. 
Kamieniec Wrocławski 

W zakresie zasad używania materiałów 
wybuchowych przeznaczonych do użytku 

cywilnego. 

problemowa luty 2010-09-01 do 
dnia kontroli 

  
 

12 Urząd Gminy Wińsko - z zakresu spraw wewnętrznych:  obrona cywilna, 
ochrona przeciwpożarowa, przeciwdziałanie 

skutkom klęsk żywiołowych i zdarzeń zagrażających 
bezpieczeństwu powszechnemu, zarządzanie 

kryzysowe 

problemowa luty 2010-05-15 do 
dnia kontroli 

  
 

13 Urząd Gminy Ruja Realizacja planowania operacyjnego. 
Przygotowanie do realizacji zadań wynikających z 
obowiązków państwa gospodarza realizowanych na 

rzecz wojsk sojuszniczych. 
Planowanie i realizacja szkolenia obronnego. 

Planowanie i organizowanie świadczeń na rzecz 
obrony. 

Przygotowanie systemu obronnego państwa, 
umożliwiającego mobilizacyjne rozwinięcie Sił 

Zbrojnych RP. 

problemowa luty 2008-02-01 do 
dnia kontroli 

  
 

14 Urząd Gminy Złotoryja Realizacja planowania operacyjnego. 
Przygotowanie do realizacji zadań wynikających z 
obowiązków państwa gospodarza realizowanych na 

rzecz wojsk sojuszniczych. 
Planowanie i realizacja szkolenia obronnego. 

Planowanie i organizowanie świadczeń na rzecz 
obrony. 

problemowa marzec 2008-01-02 do 
dnia kontroli 
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Przygotowanie systemu obronnego państwa, 
umożliwiającego mobilizacyjne rozwinięcie Sił 

Zbrojnych RP. 
15 Urząd Miasta i Gminy 

Wołów 
- z zakresu spraw wewnętrznych:  obrona cywilna, 

ochrona przeciwpożarowa, przeciwdziałanie 
skutkom klęsk żywiołowych i zdarzeń zagrażających 

bezpieczeństwu powszechnemu, zarządzanie 
kryzysowe 

problemowa marzec 2010-05-15 do 
dnia kontroli 

  
 

16 Starostwo Powiatowe 
Wołów 

- z zakresu spraw wewnętrznych:  obrona cywilna, 
ochrona przeciwpożarowa, przeciwdziałanie 

skutkom klęsk żywiołowych i zdarzeń zagrażających 
bezpieczeństwu powszechnemu, zarządzanie 

kryzysowe 

problemowa marzec 2010-05-04 do 
dnia kontroli 

  
 

17 Argomin  Stefan 
Śwmietański 
Cesarzowice 

W zakresie zasad używania materiałów 
wybuchowych przeznaczonych do użytku 

cywilnego. 

problemowa marzec 2010-09-24 do 
dnia kontroli 

  
 

18 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 
 

19 Starostwo Powiatowe 
Wołów 

Realizacja planowania operacyjnego. 
Przygotowanie do realizacji zadań wynikających z 
obowiązków państwa gospodarza realizowanych na 

rzecz wojsk sojuszniczych. 
Planowanie i realizacja szkolenia obronnego. 
Przygotowanie systemu obronnego państwa, 

umożliwiającego mobilizacyjne rozwinięcie Sił 
Zbrojnych RP. 

problemowa marzec 2010-05-04 do 
dnia kontroli 

  
 

20 Urząd Gminy Świdnica Realizacja planowania operacyjnego. 
Przygotowanie do realizacji zadań wynikających z 
obowiązków państwa gospodarza realizowanych na 

rzecz wojsk sojuszniczych. 
Planowanie i realizacja szkolenia obronnego. 

Planowanie i organizowanie świadczeń na rzecz 
obrony. 

Przygotowanie systemu obronnego państwa, 
umożliwiającego mobilizacyjne rozwinięcie Sił 

Zbrojnych RP. 

problemowa marzec 2008-02-01 do 
dnia kontroli 

  
 

21 Urząd Miasta Wąsosz - z zakresu spraw wewnętrznych:  obrona cywilna, 
ochrona przeciwpożarowa, przeciwdziałanie 

skutkom klęsk żywiołowych i zdarzeń zagrażających 
bezpieczeństwu powszechnemu, zarządzanie 

problemowa marzec 2011-02-23 do 
dnia kontroli 
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kryzysowe 
22 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 

 
23 Urząd Miejski Brzeg 

Dolny 
- z zakresu spraw wewnętrznych:  obrona cywilna, 

ochrona przeciwpożarowa, przeciwdziałanie 
skutkom klęsk żywiołowych i zdarzeń zagrażających 

bezpieczeństwu powszechnemu, zarządzanie 
kryzysowe 

problemowa kwiecień 2010-05-15 do 
dnia kontroli 

  
 

24 Urząd Miejski Świdnica  - z zakresu spraw wewnętrznych:  obrona cywilna, 
ochrona przeciwpożarowa, przeciwdziałanie 

skutkom klęsk żywiołowych i zdarzeń zagrażających 
bezpieczeństwu powszechnemu, zarządzanie 

kryzysowe 

problemowa kwiecień 2010-04-19 do 
dnia kontroli 

  
 

25 Urząd Gminy Świdnica - z zakresu spraw wewnętrznych:  obrona cywilna, 
ochrona przeciwpożarowa, przeciwdziałanie 

skutkom klęsk żywiołowych i zdarzeń zagrażających 
bezpieczeństwu powszechnemu, zarządzanie 

kryzysowe 

problemowa kwiecień 2010-04-19 do 
dnia kontroli 

  
 

26 Przedsiębiorstwo 
Produkcujno-Handlowo-
Usługowe Technorem 

Sp. z o.o. 

W zakresie zasad używania materiałów 
wybuchowych przeznaczonych do użytku 

cywilnego. 

problemowa kwiecień 2010-08-25 do 
dnia kontroli 

  
 

27 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 
 

28 Urząd Miasta Kamienna 
Góra 

Realizacja planowania operacyjnego. 
Przygotowanie do realizacji zadań wynikających z 
obowiązków państwa gospodarza realizowanych na 

rzecz wojsk sojuszniczych. 
Planowanie i realizacja szkolenia obronnego. 

Planowanie i organizowanie świadczeń na rzecz 
obrony. 

Przygotowanie systemu obronnego państwa, 
umożliwiającego mobilizacyjne rozwinięcie Sił 

Zbrojnych RP. 

problemowa kwiecień 2008-04-01 do 
dnia kontroli 

  
 

29 Urząd Miasta Wąsosz Realizacja planowania operacyjnego. 
Przygotowanie do realizacji zadań wynikających z 
obowiązków państwa gospodarza realizowanych na 

rzecz wojsk sojuszniczych. 
Planowanie i realizacja szkolenia obronnego. 

Planowanie i organizowanie świadczeń na rzecz 

problemowa kwiecień 2008-04-01 do 
dnia kontroli 
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obrony. 
Przygotowanie systemu obronnego państwa, 

umożliwiającego mobilizacyjne rozwinięcie Sił 
Zbrojnych RP. 

30 Zespół Opieki 
Zdrowotnej w Kłodzku 

Spełnianie przez jednostkę wymagań wpisanych do 
rejestru jednostek współpracujących z systemem 

PRM. 

problemowa kwiecień 2011-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

31 Prywatne Medyczne 
Studium Zawodowe 

Kłodzko 

- zgodność funkcjonowania podmiotu 
przeprowadzającego kursy w zakresie 

kwalifikowanej pierwszej pomocy z programem 
prowadzenia kursu, weryfikacja kwalifikacji kadry 

dydaktycznej kursu. 

problemowa kwiecień 2011-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

32 Urząd Miejski 
Świebodzice 

- z zakresu spraw wewnętrznych:  obrona cywilna, 
ochrona przeciwpożarowa, przeciwdziałanie 

skutkom klęsk żywiołowych i zdarzeń zagrażających 
bezpieczeństwu powszechnemu, zarządzanie 

kryzysowe 

problemowa maj 2011-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

33 Starostwo Powiatowe 
Świdnica 

- z zakresu spraw wewnętrznych:  obrona cywilna, 
ochrona przeciwpożarowa, przeciwdziałanie 

skutkom klęsk żywiołowych i zdarzeń zagrażających 
bezpieczeństwu powszechnemu, zarządzanie 

kryzysowe 

problemowa maj 2010-04-19 do 
dnia kontroli 

  
 

34 Starostwo Powiatowe 
Świdnica 

Realizacja planowania operacyjnego. 
Przygotowanie do realizacji zadań wynikających z 
obowiązków państwa gospodarza realizowanych na 

rzecz wojsk sojuszniczych. 
Planowanie i realizacja szkolenia obronnego. 
Przygotowanie systemu obronnego państwa, 

umożliwiającego mobilizacyjne rozwinięcie Sił 
Zbrojnych RP. 

problemowa maj 2010-04-01 do 
dnia kontroli 

  
 

35 Specjalistyczne Centrum 
Medyczne Polanica 

Zdrój Spółka Akcyjna 

Spełnianie przez jednostkę wymagań wpisanych do 
rejestru jednostek współpracujących z systemem 

PRM 

problemowa maj 2011-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

36 Urząd Miejski Złoty 
Stok  

Realizacja planowania operacyjnego. 
Przygotowanie do realizacji zadań wynikających z 
obowiązków państwa gospodarza realizowanych na 

rzecz wojsk sojuszniczych. 
Planowanie i realizacja szkolenia obronnego. 

Planowanie i organizowanie świadczeń na rzecz 

problemowa maj 2008-04-01 do 
dnia kontroli 
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obrony. 
Przygotowanie systemu obronnego państwa, 

umożliwiającego mobilizacyjne rozwinięcie Sił 
Zbrojnych RP. 

37 Urząd Miasta i Gminy 
Mirsk 

Realizacja planowania operacyjnego. 
Przygotowanie do realizacji zadań wynikających z 
obowiązków państwa gospodarza realizowanych na 

rzecz wojsk sojuszniczych. 
Planowanie i realizacja szkolenia obronnego. 

Planowanie i organizowanie świadczeń na rzecz 
obrony. 

Przygotowanie systemu obronnego państwa, 
umożliwiającego mobilizacyjne rozwinięcie Sił 

Zbrojnych RP. 

problemowa maj 2008-05-01 do 
dnia kontroli 

  
 

38 Urząd Miejski Złoty 
Stok  

- z zakresu spraw wewnętrznych:  obrona cywilna, 
ochrona przeciwpożarowa, przeciwdziałanie 

skutkom klęsk żywiołowych i zdarzeń zagrażających 
bezpieczeństwu powszechnemu, zarządzanie 

kryzysowea 

problemowa maj 2011-09-22 do 
dnia kontroli 

  
 

39 Przedsiębiorstwo 
Produkcji Handlu Usług 

KAMEX Sp. z o.o. 
Kamienna Góra 

W zakresie zasad używania materiałów 
wybuchowych przeznaczonych do użytku 

cywilnego. 

problemowa maj 2010-02-24 do 
dnia kontroli 

  
 

40 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 
 

41 Urząd Gminy Niechlów - z zakresu spraw wewnętrznych:  obrona cywilna, 
ochrona przeciwpożarowa, przeciwdziałanie 

skutkom klęsk żywiołowych i zdarzeń zagrażających 
bezpieczeństwu powszechnemu, zarządzanie 

kryzysowe 

problemowa czerwiec 2011-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

42 Urząd Miasta i Gminy 
Góra 

- z zakresu spraw wewnętrznych:  obrona cywilna, 
ochrona przeciwpożarowa, przeciwdziałanie 

skutkom klęsk żywiołowych i zdarzeń zagrażających 
bezpieczeństwu powszechnemu, zarządzanie 

kryzysowe 

problemowa czerwiec 2011-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

43 Starostwo Powiatowe 
Góra 

- z zakresu spraw wewnętrznych:  obrona cywilna, 
ochrona przeciwpożarowa, przeciwdziałanie 

skutkom klęsk żywiołowych i zdarzeń zagrażających 
bezpieczeństwu powszechnemu, zarządzanie 

kryzysowe 

problemowa czerwiec 2011-01-01 do 
dnia kontroli 
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Lp. Jednostka 
kontrolowana 

Temat kontroli Rodzaj kontroli Przewidywany 
termin 

wykonania 
czynności 

kontrolnych 

Okres objęty 
kontrol ą 

Pozostałe 
kom org 

Uwagi 

 
Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 

 
1 Powiatowy Zespół do 

Spraw Orzekania o 
Niepełnosprawności 

we Wrocławiu 

Prawidłowość i jednolitość stosowania przepisów, 
standardów i procedur postępowania w sprawach 

dotyczących orzekania  
Zgodność wydawanych orzeczeń ze zgromadzoną 

dokumentacją i przepisami dotyczącymi 

problemowa luty 2010-02-01 do 
dnia kontroli 

  
 

44 Ochotnicza Straż 
Pożarna Wrocław 

Spełnianie przez jednostkę wymagań wpisanych do 
rejestru jednostek współpracujących z systemem 

PRM 

problemowa czerwiec 2011-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

45 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 
 

46 Urząd Miasta i Gminy  
Sobótka 

Realizacja planowania operacyjnego. 
Przygotowanie do realizacji zadań wynikających z 
obowiązków państwa gospodarza realizowanych na 

rzecz wojsk sojuszniczych. 
Planowanie i realizacja szkolenia obronnego. 

Planowanie i organizowanie świadczeń na rzecz 
obrony. 

Przygotowanie systemu obronnego państwa, 
umożliwiającego mobilizacyjne rozwinięcie Sił 

Zbrojnych RP. 

problemowa czerwiec 2008-05-02 do 
dnia kontroli 

  
 

47 Urząd Miasta i Gminy 
Strzelin 

Realizacja planowania operacyjnego. 
Przygotowanie do realizacji zadań wynikających z 
obowiązków państwa gospodarza realizowanych na 

rzecz wojsk sojuszniczych. 
Planowanie i realizacja szkolenia obronnego. 

Planowanie i organizowanie świadczeń na rzecz 
obrony. 

Przygotowanie systemu obronnego państwa, 
umożliwiającego mobilizacyjne rozwinięcie Sił 

Zbrojnych RP. 

problemowa czerwiec 2008-05-02 do 
dnia kontroli 
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orzekania o niepełnosprawności i stopniu 
niepełnosprawności 

 
 

2 Powiatowy Zespół do 
Spraw Orzekania o 

Niepełnosprawności w 
Wałbrzychu 

Prawidłowość i jednolitość stosowania przepisów, 
standardów i procedur postępowania w sprawach 

dotyczących orzekania  
Zgodność wydawanych orzeczeń ze zgromadzoną 

dokumentacją i przepisami dotyczącymi 
orzekania o niepełnosprawności i stopniu 

niepełnosprawności 
 
 

problemowa czerwiec 2011-04-01 do 
dnia kontroli 

  
 

3 Powiatowy Zespół do 
Spraw Orzekania o 

NIepełnosprawności w 
Złotoryi 

Prawidłowość i jednolitość stosowania przepisów, 
standardów i procedur postępowania w sprawach 

dotyczących orzekania  
Zgodność wydawanych orzeczeń ze zgromadzoną 

dokumentacją i przepisami dotyczącymi 
orzekania o niepełnosprawności i stopniu 

niepełnosprawności 
 

problemowa maj 2011-05-01 do 
dnia kontroli 

  
 

4 Powiatowy Zespół do 
Spraw Orzekania o 

NIepłenosprawności w 
Polkowicach 

Prawidłowość i jednolitość stosowania przepisów, 
standardów i procedur postępowania w sprawach 

dotyczących orzekania  
Zgodność wydawanych orzeczeń ze zgromadzoną 

dokumentacją i przepisami dotyczącymi 
orzekania o niepełnosprawności i stopniu 

niepełnosprawności 
 

problemowa maj 2011-05-01 do 
dnia kontroli 

  
 

5 Powiatowy Zespół do 
Spraw Orzekania o 

NIepełnosprawności w 
Bolesławcu 

Prawidłowość i jednolitość stosowania przepisów, 
standardów i procedur postępowania w sprawach 

dotyczących orzekania  
Zgodność wydawanych orzeczeń ze zgromadzoną 

dokumentacją i przepisami dotyczącymi 
orzekania o niepełnosprawności i stopniu 

niepełnosprawności 
 
 

problemowa czerwiec 2011-06-01 do 
dnia kontroli 
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Wydział Finansów i Budżetu 

 

Lp. Jednostka 
kontrolowana 

Temat kontroli Rodzaj kontroli Przewidywany 
termin wykonania 

czynności 
kontrolnych 

Okres objęty 
kontrol ą 

Pozostałe 
kom org 

Uwagi 

1 Urząd Gminy Kamieniec 
Ząbkowicki 

Prawidłowość wykorzystania środków otrzymanych 
z rezerwy celowej budżetu państwa na 

przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych. 

problemowa styczeń 2012-01-01 - 2012-
12-31 

BZ  
 

2 Starostwo Powiatowe 
Lwówek Śląski 

Prawidłowość wykorzystania środków z rezerwy 
celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i 

usuwanie skutków klęsk żywiołowych.  
 
 
 
 

problemowa luty 2012-01-01 - 2012-
12-31 

BZ  
 

3 Wojewódzki Inspektorat 
Jakości Handlowej 
Artykułów Rolno-
Spożywczych we 

Wrocławiu 

Prawidłowość realizacji dochodów budżetu państwa. problemowa luty 2012-01-01 - 2012-
12-31 

  
 

4 Fundacja Pomocy 
Dzieciom i Młodzieży 

„Salvator” w 
Wałbrzychu 

Prawidłowość wykorzystania środków publicznych 
udzielonych z dotacji celowej w ramach Rządowego 

Programu na rzecz społeczności romskiej. 

problemowa luty 2011-01-01 - 2011-
12-31 

  
 

5 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 
 

6 Fundacja Integracji 
Społecznej „Prom” we 

Wrocławiu 

Prawidłowość wykorzystania środków publicznych 
udzielonych z dotacji celowej w ramach Rządowego 

Programu na rzecz społeczności romskiej. 

problemowa marzec 2011-01-01 - 2011-
12-31 

  
 

7 Towarzystwo 
Wspierania Sztuki 

Ulicznej „Busker” we 
Wrocławiu 

Prawidłowość wykorzystania środków publicznych 
udzielonych z dotacji celowej w ramach Rządowego 

Programu na rzecz społeczności romskiej. 

problemowa marzec 2011-01-01 - 2011-
12-31 

  
 

8 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 
 

9 Wojewódzki Inspektorat Prawidłowość realizacji dochodów budżetu państwa. problemowa kwiecień 2012-01-01 - 2012-   
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Transportu Drogowego 
we Wrocławiu 

12-31  

10 Urząd Miasta Bielawa Prawidłowość wykorzystania środków publicznych 
udzielonych z dotacji celowej w ramach 

resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad 
dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”. 

problemowa kwiecień 2011-01-01 - 2011-
12-31 

  
 

11 Starostwo Powiatowe 
Wołów 

Prawidłowość wykorzystania środków 
pochodzących z rezerwy celowej udzielonych na 

dofinansowanie zadań realizowanych przez zespoły 
do spraw orzekania o niepełnosprawności.  

problemowa kwiecień 2012-01-01 - 2012-
12-31 

  
 

12 Powiatowy Inspektorat 
Weterynarii we 

Wrocławiu 

Prawidłowość wykorzystania środków udzielonych 
z budżetu państwa na realizację zadania pod nazwą 
„Przebudowa i adaptacja obiektu przy ul. Składowej 

1-3 na siedzibę Powiatowego Inspektoratu 
Weterynarii we Wrocławiu”. 

problemowa kwiecień 2012-01-01 - 2012-
12-31 

  
 

13 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 
 

14 Wojewódzka Stacja 
Sanitarno-

Epidemiologiczna we 
Wrocławiu 

Prawidłowość wykorzystania środków udzielonych 
z budżetu państwa na realizację zadania pod nazwą 
„Wymiana elewacji budynku Wojewódzkiej Stacji 

Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu przy ul. 
Składowej 1/3 wraz ze stolarką i bramą główną”. 

problemowa maj 2012-01-01 - 2012-
12-31 

  
 

15 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 
 

16 Urząd Miejski 
Jaworzyna Śląska 

Prawidłowość realizacji przez jednostki samorządu 
terytorialnego, dochodów związanych z realizacją 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych ustawami. 

problemowa maj 2011-01-01 - 2012-
12-31 

  
 

17 Starostwo Powiatowe 
Legnica 

Prawidłowość realizacji przez jednostki samorządu 
terytorialnego, dochodów związanych z realizacją 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych ustawami. 

problemowa maj 2011-01-01 - 2012-
12-31 

  
 

18 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 
 

19 Stowarzyszenie 
Przyjaznych Romów w 

Lubinie  

Prawidłowość wykorzystania środków publicznych 
udzielonych z dotacji celowej w ramach Rządowego 

Programu na rzecz społeczności romskiej. 

problemowa czerwiec 2011-01-01 - 2011-
12-31 

  
 

20 Urząd Gminy 
Kobierzyce 

Prawidłowość realizacji wydatków budżetu państwa 
dokonywanych w związku z realizacją przez jst 

zadań z zakresu administracji rządowej, 

problemowa czerwiec 2011-01-01 - 2012-
12-31 
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Wydział Nadzoru i Kontroli 

 

realizowanych przez nie na podstawie ustawy lub 
porozumienia z organami administracji rządowej. 

21 Urząd Miasta i Gminy 
Bogatynia 

Prawidłowość wykorzystania środków z rezerwy 
celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i 

usuwanie skutków klęsk żywiołowych 

problemowa marzec 2012-01-01 - 2012-
12-31 

BZ  
 

22 Urząd Miejski Leśna Prawidłowość wykorzystania środków z rezerwy 
celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i 

usuwanie skutków klęsk żywiołowych 

problemowa kwiecień 2012-01-01 - 2012-
12-31 

BZ  
 

23 Urząd Gminy Janowice 
Wielkie 

Prawidłowość wykorzystania środków z rezerwy 
celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i 

usuwanie skutków klęsk żywiołowych 

problemowa kwiecień 2012-01-01 - 2012-
12-31 

BZ  
 

24 Starostwo Powiatowe 
Zgorzelec 

Prawidłowość wykorzystania środków z rezerwy 
celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i 

usuwanie skutków klęsk żywiołowych 

problemowa maj 2012-01-01 - 2012-
12-31 

BZ  
 

25 Urząd Miasta i Gminy 
Gryfów Śląski 

Prawidłowość wykorzystania środków z rezerwy 
celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i 

usuwanie skutków klęsk żywiołowych 

problemowa czerwiec 2012-01-01 - 2012-
12-31 

BZ  
 

26 Urząd Miasta 
Bolesławiec 

Prawidłowość realizacji wydatków budżetu państwa  
dokonywanych w związku z realizacją przez j st. 

zadań z zakresu administracji rządowej, 
realizowanych przez nie na podstawie ustawy lub 
porozumienia z organami administracji rządowej. 

problemowa marzec 2011-01-01 - 2011-
12-31 

  
 

27 Urząd Miasta 
Bolesławiec 

Prawidłowość realizacji przez jednostki samorządu 
terytorialnego, dochodów związanych z realizacją 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych ustawami 

problemowa marzec 2011-01-01 - 2012-
12-31 

  

Lp. Jednostka 
kontrolowana 

Temat kontroli Rodzaj kontroli Przewidywany 
termin wykonania 

czynności 
kontrolnych 

Okres objęty 
kontrol ą 

Pozostałe 
kom org 

Uwagi 

1 Wojewódzki Inspektorat 
Nadzoru Budowlanego 

we Wrocławiu 

Dokonywanie ocen w służbie cywilnej. 
Organizacja naboru na wolne stanowiska pracy. 

Organizacja przyjmowania, rozpatrywanie i 
załatwianie skarg i wniosków 

problemowa styczeń 2011-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

2 Wojewódzki Inspektorat Dokonywanie ocen w służbie cywilnej. problemowa styczeń 2011-01-01 do   
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Jakości Handlowej 
Artykułów Rolno-
Spożywczych we 

Wrocławiu 

Organizacja naboru na wolne stanowiska pracy. 
Organizacja przyjmowania, rozpatrywanie i 

załatwianie skarg i wniosków 

dnia kontroli  

3 Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Roślin i 
Nasiennictwa we 

Wrocławiu 

Dokonywanie ocen w służbie cywilnej. 
Organizacja naboru na wolne stanowiska pracy. 

Organizacja przyjmowania, rozpatrywanie i 
załatwianie skarg i wniosków 

problemowa styczeń 2011-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

4 Urząd Gminy 
Dzierżoniów 

-  wydawanie, odmowa wydania, zmiana, cofniecie 
zezwoleń w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach  oraz ustawy o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków 

problemowa luty 2007-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

5 Urząd Miasta 
Dzierżoniów 

-  wydawanie, odmowa wydania, zmiana, cofniecie 
zezwoleń w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach  oraz ustawy o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków 

problemowa luty 2007-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

6 Urząd Miasta i Gminy 
Niemcza 

- przyjmowanie,  rozpatrywanie i załatwianie skarg i 
wniosków przez organ wykonawczy JST 

problemowa luty 2011-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

7 Urząd Miasta i Gminy 
Niemcza 

- przyjmowanie,  rozpatrywanie i załatwianie skarg i 
wniosków przez organ stanowiący JST 

problemowa luty 2011-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

8 Urząd Miejski Żmigród - wydawanie, cofanie i wygaszanie zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych. 

-  wydawanie, odmowa wydania, zmiana, cofniecie 
zezwoleń w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach  oraz ustawy o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków. 

problemowa marzec 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

2007-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

9 Starostwo Powiatowe 
Góra 

- przyjmowanie,  rozpatrywanie i załatwianie skarg i 
wniosków przez organ wykonawczy JST 

problemowa marzec 2011-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

10 Starostwo Powiatowe 
Góra 

- przyjmowanie,  rozpatrywanie i załatwianie skarg i 
wniosków przez organ stanowiący JST 

problemowa marzec 2011-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

11 Urząd Miasta i Gminy 
Góra 

-  wydawanie, odmowa wydania, zmiana, cofniecie 
zezwoleń w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach  oraz ustawy o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków 

problemowa marzec 2007-12-01 do 
dnia kontroli 

  
 

12 Urząd Miasta Wąsosz - przyjmowanie,  rozpatrywanie i załatwianie skarg i problemowa kwiecień 2011-01-01 do   
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wniosków przez organ wykonawczy JST 
-  wydawanie, odmowa wydania, zmiana, cofniecie 
zezwoleń w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach  oraz ustawy o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków 

dnia kontroli 
2007-01-01 do 
dnia kontroli 

 

13 Urząd Miasta Wąsosz - przyjmowanie,  rozpatrywanie i załatwianie skarg i 
wniosków przez organ stanowiący JST 

problemowa kwiecień 2011-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

14 Urząd Gminy Przeworno - wydawanie, cofanie i wygaszanie zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych 

-  wydawanie, odmowa wydania, zmiana, cofniecie 
zezwoleń w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach  oraz ustawy o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków 

problemowa kwiecień 2012-12-07 do 
dnia kontroli 

2007-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

15 Urząd Gminy 
Kondratowice 

-  wydawanie, odmowa wydania, zmiana, cofniecie 
zezwoleń w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach  oraz ustawy o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków 

problemowa kwiecień 2007-01-02 do 
dnia kontroli 

  
 

16 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 
 

17 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 
 

18 Urząd Gminy 
Mysłakowice 

- wydawanie, cofanie i wygaszanie zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych 

-  wydawanie, odmowa wydania, zmiana, cofniecie 
zezwoleń w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach  oraz ustawy o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków 

problemowa maj 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

2007-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

19 Urząd Miasta Oleśnica - wydawanie, cofanie i wygaszanie zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych 

-  wydawanie, odmowa wydania, zmiana, cofniecie 
zezwoleń w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach  oraz ustawy o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków 

problemowa maj 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

2007-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

20 Starostwo Powiatowe 
Lubin 

- przyjmowanie,  rozpatrywanie i załatwianie skarg i 
wniosków przez organ wykonawczy JST 

problemowa czerwiec 2011-01-01 do 
dnia kontroli 
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21 Starostwo Powiatowe 
Lubin 

- przyjmowanie,  rozpatrywanie i załatwianie skarg i 
wniosków przez organ stanowiący JST 

problemowa czerwiec 2011-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

22 Urząd Gminy Lubin -  wydawanie, odmowa wydania, zmiana, cofniecie 
zezwoleń w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach  oraz ustawy o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków 
- wydawanie, cofanie i wygaszanie zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych 

problemowa czerwiec 2007-01-01 do 
dnia kontroli 

2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

23 Urząd Miasta Lubin -  wydawanie, odmowa wydania, zmiana, cofniecie 
zezwoleń w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach  oraz ustawy o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków 

problemowa czerwiec 2007-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

24 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego TP/450/07 

Edward Białek 

Tłumacze przysięgli: 
1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia 

repertoriów;  
2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza 

przysięgłego (wykonane na żądanie sądu, 
prokuratora, Policji oraz organów administracji 

publicznej). 

problemowa styczeń 2010-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

25 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego 

TP/5208/05 Maciej 
Budzikowski 

Tłumacze przysięgli: 
1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia 

repertoriów;  
2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza 

przysięgłego (wykonane na żądanie sądu, 
prokuratora, Policji oraz organów administracji 

publicznej). 

problemowa styczeń 2010-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

26 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego 

TP/5213/05 Czesna 
Sylwia 

Tłumacze przysięgli: 
1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia 

repertoriów;  
2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza 

przysięgłego (wykonane na żądanie sądu, 
prokuratora, Policji oraz organów administracji 

publicznej). 

problemowa styczeń 2010-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

27 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego 

TP/1151/06 Renata 
Baran 

Tłumacze przysięgli: 
1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia 

repertoriów;  
2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza 

przysięgłego (wykonane na żądanie sądu, 

problemowa styczeń 2010-01-01 do 
dnia kontroli 
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prokuratora, Policji oraz organów administracji 
publicznej). 

28 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego TP/430/06 
Beata Bąk-Jurkiewicz 

Tłumacze przysięgli: 
1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia 

repertoriów;  
2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza 

przysięgłego (wykonane na żądanie sądu, 
prokuratora, Policji oraz organów administracji 

publicznej). 

problemowa styczeń 2010-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

29 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego 

TP/2441/06 Monika 
Bilik-Jaśków 

Tłumacze przysięgli: 
1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia 

repertoriów;  
2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza 

przysięgłego (wykonane na żądanie sądu, 
prokuratora, Policji oraz organów administracji 

publicznej). 

problemowa styczeń 2010-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

30 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego TP/428/05 

Bogusław Bitner 

Tłumacze przysięgli: 
1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia 

repertoriów;  
2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza 

przysięgłego (wykonane na żądanie sądu, 
prokuratora, Policji oraz organów administracji 

publicznej). 

problemowa luty 2010-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

31 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego 

TP/2448/06 Artur 
Buczma-Nawrocki 

Tłumacze przysięgli: 
1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia 

repertoriów;  
2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza 

przysięgłego (wykonane na żądanie sądu, 
prokuratora, Policji oraz organów administracji 

publicznej). 

problemowa luty 2010-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

32 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego 

TP/1154/06 Agnieszka 
Falba 

Tłumacze przysięgli: 
1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia 

repertoriów;  
2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza 

przysięgłego (wykonane na żądanie sądu, 
prokuratora, Policji oraz organów administracji 

publicznej). 

problemowa luty 2010-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

33 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego 

TP/1643/06 Katarzyna 

Tłumacze przysięgli: 
1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia 

repertoriów;  

problemowa luty 2010-01-01 do 
dnia kontroli 
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Gadomska 2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza 
przysięgłego (wykonane na żądanie sądu, 

prokuratora, Policji oraz organów administracji 
publicznej). 

34 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego 

TP/1648/05 Sylwia 
Galuba 

Tłumacze przysięgli: 
1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia 

repertoriów;  
2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza 

przysięgłego (wykonane na żądanie sądu, 
prokuratora, Policji oraz organów administracji 

publicznej). 

problemowa luty 2010-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

35 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego TP/130/05 

Małgorzata Gałek 

Tłumacze przysięgli: 
1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia 

repertoriów;  
2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza 

przysięgłego (wykonane na żądanie sądu, 
prokuratora, Policji oraz organów administracji 

publicznej). 

problemowa luty 2010-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

36 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego 

TP/1705/05 Wiesława 
Garbicz 

Tłumacze przysięgli: 
1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia 

repertoriów;  
2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza 

przysięgłego (wykonane na żądanie sądu, 
prokuratora, Policji oraz organów administracji 

publicznej). 

problemowa marzec 2010-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

37 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego TP/131/05 

Agata Gawołek 

Tłumacze przysięgli: 
1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia 

repertoriów;  
2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza 

przysięgłego (wykonane na żądanie sądu, 
prokuratora, Policji oraz organów administracji 

publicznej). 

problemowa marzec 2010-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

38 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego 

TP/5220/05 Edyta 
Gawrońska 

Tłumacze przysięgli: 
1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia 

repertoriów;  
2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza 

przysięgłego (wykonane na żądanie sądu, 
prokuratora, Policji oraz organów administracji 

publicznej). 

problemowa marzec 2010-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

39 Tłumacz przysięgły j. Tłumacze przysięgli: problemowa marzec 2010-01-01 do   
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niemieckiego 
TP/4846/05 Andrzej 

Gawrysiak 

1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia 
repertoriów;  

2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza 
przysięgłego (wykonane na żądanie sądu, 

prokuratora, Policji oraz organów administracji 
publicznej). 

dnia kontroli  

40 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego 

TP/1743/05 Zbigniew 
Gdowski 

Tłumacze przysięgli: 
1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia 

repertoriów;  
2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza 

przysięgłego (wykonane na żądanie sądu, 
prokuratora, Policji oraz organów administracji 

publicznej). 

problemowa marzec 2010-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

41 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego TP/60/05 
Krzysztof Adam Gerus 

Tłumacze przysięgli: 
1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia 

repertoriów;  
2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza 

przysięgłego (wykonane na żądanie sądu, 
prokuratora, Policji oraz organów administracji 

publicznej). 

problemowa marzec 2010-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

42 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego TP/448/05 

Urszula Glińska 

Tłumacze przysięgli: 
1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia 

repertoriów;  
2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza 

przysięgłego (wykonane na żądanie sądu, 
prokuratora, Policji oraz organów administracji 

publicznej). 

problemowa kwiecień 2010-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

43 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego TP/61/05 

Maria Głaz  

Tłumacze przysięgli: 
1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia 

repertoriów;  
2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza 

przysięgłego (wykonane na żądanie sądu, 
prokuratora, Policji oraz organów administracji 

publicznej). 
 

problemowa kwiecień 2010-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

44 Tłumacz przysięgły j. 
niderlandzkiego/ j. 

niemieckiego 
TP/1701/05 Grażyna 

Gniewowska 

Tłumacze przysięgli: 
1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia 

repertoriów;  
2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza 

przysięgłego (wykonane na żądanie sądu, 

problemowa kwiecień 2010-01-01 do 
dnia kontroli 
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prokuratora, Policji oraz organów administracji 
publicznej). 

45 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego TP/62/05 

Adrian Gnilka 

Tłumacze przysięgli: 
1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia 

repertoriów;  
2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza 

przysięgłego (wykonane na żądanie sądu, 
prokuratora, Policji oraz organów administracji 

publicznej). 

problemowa kwiecień 2010-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

46 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego 

TP/4764/05 Marta 
Gołębiowska 

Tłumacze przysięgli: 
1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia 

repertoriów;  
2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza 

przysięgłego (wykonane na żądanie sądu, 
prokuratora, Policji oraz organów administracji 

publicznej). 

problemowa kwiecień 2010-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

47 Tłumacz przysięgły j. 
niderlandzkiego/ j. 

niemieckiego 
TP/3482/05 Anna 

Gondek 

Tłumacze przysięgli: 
1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia 

repertoriów;  
2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza 

przysięgłego (wykonane na żądanie sądu, 
prokuratora, Policji oraz organów administracji 

publicznej). 

problemowa kwiecień 2010-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

48 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego 

TP/3481/05 Beata 
Gonera 

Tłumacze przysięgli: 
1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia 

repertoriów;  
2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza 

przysięgłego (wykonane na żądanie sądu, 
prokuratora, Policji oraz organów administracji 

publicznej). 

problemowa maj 2010-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

49 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego TP/446/06 

Dorota Góra-Pachoń 

Tłumacze przysięgli: 
1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia 

repertoriów;  
2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza 

przysięgłego (wykonane na żądanie sądu, 
prokuratora, Policji oraz organów administracji 

publicznej). 

problemowa maj 2010-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

50 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego 

TP/4977/05 Aleksander 

Tłumacze przysięgli: 
1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia 

repertoriów;  

problemowa maj 2010-01-01 do 
dnia kontroli 
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Grejner  2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza 
przysięgłego (wykonane na żądanie sądu, 

prokuratora, Policji oraz organów administracji 
publicznej). 

51 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego 

TP/3480/05 Wiesława 
Grochola-Pindur 

Tłumacze przysięgli: 
1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia 

repertoriów;  
2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza 

przysięgłego (wykonane na żądanie sądu, 
prokuratora, Policji oraz organów administracji 

publicznej). 

problemowa maj 2010-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

52 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego 

TP/1163/06 Magdalena 
Hajduk 

Tłumacze przysięgli: 
1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia 

repertoriów;  
2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza 

przysięgłego (wykonane na żądanie sądu, 
prokuratora, Policji oraz organów administracji 

publicznej). 

problemowa maj 2010-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

53 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego 

TP/1165/06 Renata 
Grosicka 

Tłumacze przysięgli: 
1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia 

repertoriów;  
2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza 

przysięgłego (wykonane na żądanie sądu, 
prokuratora, Policji oraz organów administracji 

publicznej). 

problemowa maj 2010-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

54 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego TP/63/05 

Aneta Hubisz 

Tłumacze przysięgli: 
1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia 

repertoriów;  
2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza 

przysięgłego (wykonane na żądanie sądu, 
prokuratora, Policji oraz organów administracji 

publicznej). 

problemowa czerwiec 2010-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

55 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego 

TP/1160/06 Małgorzata 
Huzar 

Tłumacze przysięgli: 
1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia 

repertoriów;  
2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza 

przysięgłego (wykonane na żądanie sądu, 
prokuratora, Policji oraz organów administracji 

publicznej). 

problemowa czerwiec 2010-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

56 Tłumacz przysięgły j. Tłumacze przysięgli: problemowa czerwiec 2010-01-01 do   
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Wydział Infrastruktury 

 

angielskiego/ j. 
niemieckiego 

TP/3706/05 Eugeniusz 
Idzik 

1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia 
repertoriów;  

2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza 
przysięgłego (wykonane na żądanie sądu, 

prokuratora, Policji oraz organów administracji 
publicznej). 

dnia kontroli  

57 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego TP/ 

2035/05 Magdalena 
Ilgmann 

Tłumacze przysięgli: 
1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia 

repertoriów;  
2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza 

przysięgłego (wykonane na żądanie sądu, 
prokuratora, Policji oraz organów administracji 

publicznej). 

problemowa czerwiec 2010-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

58 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego TP/85/06 

Wioletta Jabłońska-
Filipek 

Tłumacze przysięgli: 
1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia 

repertoriów;  
2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza 

przysięgłego (wykonane na żądanie sądu, 
prokuratora, Policji oraz organów administracji 

publicznej). 

problemowa czerwiec 2010-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

59 Tłumacz przysięgły j. 
niemieckiego 

TP/3478/05 Ewa 
Jakubek  

Tłumacze przysięgli: 
1) Prawidłowość i rzetelność prowadzenia 

repertoriów;  
2) Pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza 

przysięgłego (wykonane na żądanie sądu, 
prokuratora, Policji oraz organów administracji 

publicznej). 

problemowa czerwiec 2010-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 
 
 
 
 
 

Lp. Jednostka 
kontrolowana 

Temat kontroli Rodzaj kontroli Przewidywany 
termin wykonania 

czynności 
kontrolnych 

Okres objęty 
kontrol ą 

Pozostałe 
kom org 

Uwagi 

1 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 
 

2 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 
 

3 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 
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Lp. Jednostka 

kontrolowana 
Temat kontroli Rodzaj kontroli Przewidywany 

termin 
wykonania 
czynności 

kontrolnych 

Okres objęty 
kontrol ą 

Pozostałe 
kom org 

Uwagi 

 
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

 
1 Urząd Miasta Jelenia 

Góra 
Dowody osobiste 

- realizacja zadań zleconych z zakresu ewidencji 
ludności 

problemowa styczeń 2012-01-02 do 
dnia kontroli 

  
 

 
4 Urząd Miasta i Gminy 

Środa Śląska 
Utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych problemowa maj 2012-01-01 do 

dnia kontroli 
  

 
5 Urząd Miasta Bielawa Realizacja projektu dofinansowanego środkami z 

budżetu państwa w ramach NPPDL 
problemowa kwiecień 2012-01-01 - 2013-

04-30 
  

 
6 Starostwo Powiatowe 

Strzelin 
Prowadzenie rejestru przedsiębiorców 

prowadzących ośrodek szkolenia kierowców.  
 
 

problemowa maj 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

7 Starostwo Powiatowe 
Świdnica 

Realizacja projektu dofinansowanego środkami z 
budżetu państwa w ramach NPPDL  

problemowa maj 2012-01-01 - 2013-
05-31 

  
 

8 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 
 

9 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 
 

10 Urząd Miejski Oborniki 
Śląskie 

Realizacja projektu dofinansowanego środkami z 
budżetu państwa w ramach NPPDL  

problemowa czerwiec 2012-01-01 - 2013-
06-28 

  
 

11 Urząd Miejski Trzebnica Realizacja projektu dofinansowanego środkami z 
budżetu państwa w ramach NPPDL  

problemowa czerwiec 2012-01-01 - 2013-
06-28 

  
 

12 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 
 

13 Ośrodek Szkolenia 
Ogólnopolskiego 

Związku Pracodawców 
Transportu Drogowego 

Prowadzenie przez przedsiębiorcę działalności 
regulowanej jako Ośrodka Szkolenia 

problemowa czerwiec 2013-03-20 do 
dnia kontroli 

  
 

14 Starostwo Powiatowe 
Wrocław 

Zarządzenie ruchem na drogach problemowa czerwiec 2011-01-03 do 
dnia kontroli 
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- realizacja zadań z zakresu rejestracji i 
kwalifikacji wojskowej 

- realizacja zadań zleconych z zakresu 
postępowań administracyjnych dotyczących 

żołnierzy odbywających służbę przygotowawczą 
2 Starostwo Powiatowe 

Jelenia Góra 
Realizacja przez starostów ustawy o fundacjach problemowa styczeń 2012-01-01 do 

dnia kontroli 
  

 
3 Urząd Gminy Janowice 

Wielkie 
Dowody osobiste 

- realizacja zadań zleconych z zakresu ewidencji 
ludności 

- realizacja zadań z zakresu rejestracji i 
kwalifikacji wojskowej 

- realizacja zadań zleconych z zakresu rejestracji 
stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk 

problemowa luty 2012-01-02 do 
dnia kontroli 

  
 

4 Urząd Miejski w 
Miliczu 

- realizacja zadań zleconych z zakresu rejestracji 
stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk 

problemowa luty 2012-01-02 do 
dnia kontroli 

  
 

5 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 
6 Urząd Miasta 

Piechowice 
Dowody osobiste 

- realizacja zadań zleconych z zakresu ewidencji 
ludności 

- realizacja zadań z zakresu rejestracji i 
kwalifikacji wojskowej 

- realizacja zadań zleconych z zakresu rejestracji 
stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk 

- realizacja zadań zleconych z zakresu 
postępowań administracyjnych dotyczących 

żołnierzy odbywających służbę przygotowawczą 

problemowa marzec 2012-01-02 do 
dnia kontroli 

  
 

7 Urząd Gminy 
Platerówka 

Dowody osobiste 
- realizacja zadań zleconych z zakresu ewidencji 

ludności 
- realizacja zadań z zakresu rejestracji i 

kwalifikacji wojskowej 
- realizacja zadań zleconych z zakresu rejestracji 

stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk 
- realizacja zadań zleconych z zakresu 

postępowań administracyjnych dotyczących 
żołnierzy odbywających służbę przygotowawczą 

problemowa marzec 2012-01-02 do 
dnia kontroli 

  
 

8 Urząd Miasta i Gminy 
Bogatynia 

Dowody osobiste 
- realizacja zadań zleconych z zakresu ewidencji 

ludności 

problemowa kwiecień 2012-01-02 do 
dnia kontroli 
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- realizacja zadań z zakresu rejestracji i 
kwalifikacji wojskowej 

- realizacja zadań zleconych z zakresu rejestracji 
stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk 

- realizacja zadań zleconych z zakresu 
postępowań administracyjnych dotyczących 

żołnierzy odbywających służbę przygotowawczą 
9 Urząd Gminy Krośnice Dowody osobiste 

- realizacja zadań zleconych z zakresu ewidencji 
ludności 

- realizacja zadań z zakresu rejestracji i 
kwalifikacji wojskowej 

- realizacja zadań zleconych z zakresu rejestracji 
stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk 

- realizacja zadań zleconych z zakresu 
postępowań administracyjnych dotyczących 

żołnierzy odbywających służbę przygotowawczą 

problemowa kwiecień 2012-01-02 do 
dnia kontroli 

  
 

10 Urząd Miasta 
Szklarska Poręba 

Dowody osobiste 
- realizacja zadań zleconych z zakresu ewidencji 

ludności 
- realizacja zadań z zakresu rejestracji i 

kwalifikacji wojskowej 
- realizacja zadań zleconych z zakresu rejestracji 

stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk 
- realizacja zadań zleconych z zakresu 

postępowań administracyjnych dotyczących 
żołnierzy odbywających służbę przygotowawczą 

problemowa maj 2012-01-02 do 
dnia kontroli 

  
 

11 Urząd Gminy 
Jerzmanowa  

Dowody osobiste 
- realizacja zadań zleconych z zakresu ewidencji 

ludności 
- realizacja zadań z zakresu rejestracji i 

kwalifikacji wojskowej 
- realizacja zadań zleconych z zakresu 

postępowań administracyjnych dotyczących 
żołnierzy odbywających służbę przygotowawczą 

problemowa maj 2012-01-02 do 
dnia kontroli 

  
 

12 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 
 

13 skreślone Skreślone 
 

skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 
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Wydział Polityki Społecznej 

 

Lp. Jednostka 
kontrolowana 

Temat kontroli Rodzaj kontroli Przewidywany 
termin wykonania 

czynności 
kontrolnych 

Okres objęty 
kontrol ą 

Pozostałe 
kom org 

Uwagi 

1 Rodzinny Dom Dziecka 
Nr 11 we Wrocławiu 

Działalność placówki opiekuńczo - wychowawczej 
typu rodzinnego 

kompleksowa styczeń 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

2 Rodzinny Dom Dziecka 
Nr 3 we Wrocławiu 

Działalność placówki opiekuńczo - wychowawczej 
typu rodzinnego 

kompleksowa styczeń 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

3 Rodzinny Dom Dziecka 
Nr 7 we Wrocławiu 

Działalność placówki opiekuńczo - wychowawczej 
typu rodzinnego 

kompleksowa styczeń 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

4 Rodzinny Dom Dziecka 
Nr 10 we Wrocławiu 

Działalność placówki opiekuńczo - wychowawczej 
typu rodzinnego 

kompleksowa styczeń 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 
 

5 Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 
Kątach Wrocławskich 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy 
społecznej 

kompleksowa styczeń 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

6 Miejsko-Gminny 
Ośrodek Pomocy 

Społecznej w 
Obornikach Śląskich 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy 
społecznej 

kompleksowa styczeń 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

7 Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

Udaninie 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy 
społecznej 

kompleksowa styczeń 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

8 Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

Kostomłotach 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy 
społecznej 

kompleksowa styczeń 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

9 Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

Oleśnicy 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy 
osobom uprawnionym do alimentów 

Realizacji zadań wynikających z ustawy o 
świadczeniach rodzinnych 

problemowa styczeń 2011-10-01 do 
dnia kontroli 

2011-11-01 do 
dnia kontroli 

  
 

10 Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

Żórawinie 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy 
osobom uprawnionym do alimentów 

Realizacji zadań wynikających z ustawy o 
świadczeniach rodzinnych 

problemowa styczeń 2011-10-01 do 
dnia kontroli 

2011-11-01 do 
dnia kontroli 

  
 

11 Dom Pomocy działalność domu pomocy społecznej kompleksowa styczeń 2012-01-01 do   
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Społecznej we 
Wrocławiu, ul. Farna 3 

dnia kontroli  

12 Środowiskowy Dom 
Samopomocy 

CURATUS Wrocław 

Działalność środowiskowego domu samopomocy kompleksowa styczeń 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

13 Dom Pomocy 
Społecznej we 

Wrocławiu, ul. Św. 
Marcina 10 

działalność domu pomocy społecznej kompleksowa styczeń 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

14 Dom Pomocy 
Społecznej we 
Wrocławiu ul. 

Grunwaldzka 104 

Realizacja zaleceń pokontrolnych sprawdzająca styczeń 2012-05-09 do 
dnia kontroli 

  
 

15 Dom Pomocy 
Społecznej "ARKA" we 

Wrocławiu ul. 
Jutrosińska 29 

Realizacja zaleceń pokontrolnych sprawdzająca styczeń 2012-04-02 do 
dnia kontroli 

  
 

16 Rodzinny Dom Dziecka 
Nr 12 we Wrocławiu 

Działalność placówki opiekuńczo - wychowawczej 
typu rodzinnego 

kompleksowa luty 2012-02-01 do 
dnia kontroli 

  
 

17 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 
 

18 Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

Oleśnicy 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o 
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

kompleksowa luty 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

19 Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

Oleśnicy 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o 
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

kompleksowa luty 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

20 SIEMACHA Spot 24/7 
we Wrocławiu, ul. 

Hercena 14/3 

Działalność placówki w zakresie dokumentowania 
pracy opiekuńczo - wychowawczej 

problemowa luty 2012-01-07 do 
dnia kontroli 

  
 

21 Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

Malczycach 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o 
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

kompleksowa luty 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

22 Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w 

Lubinie 

Realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych problemowa luty 2012-01-01 - 2012-
12-31 

  
 

23 Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 
Środzie Śląskiej 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy 
społecznej 

kompleksowa luty 2012-01-01 do 
dnia kontroli 
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24 Ośrodek Pomocy 
Społecznej w 
Strzegomiu 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy 
społecznej 

kompleksowa luty 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

25 Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

Kobierzycach 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy 
społecznej 

kompleksowa luty 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

26 Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

Męcince 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy 
społecznej 

kompleksowa luty 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

27 Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

Wojcieszowie 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy 
społecznej 

kompleksowa luty 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

28 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 
29 Dom Pomocy 

Społecznej 
"SAMARYTANIN" we 

Wrocławiu 

działalność domu pomocy społecznej kompleksowa luty 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

30 Dom Pomocy 
Społecznej w 
Malczycach 

Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa luty 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

31 Dom Pomocy 
Społecznej w Oławie 

Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa luty 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

32 Dom Seniora "Pod 
Platanem" we 

Wrocławiu 

Działalność domu opieki całodobowej kompleksowa luty 2012-07-19 do 
dnia kontroli 

  
 

33 Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie i 
Ochrony Zdrowia w 

Dzierżoniowie 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy 
społecznej 

kompleksowa marzec 2012-03-01 do 
dnia kontroli 

  
 

34 Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Bielawie 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o 
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

kompleksowa marzec 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

35 Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 
Środzie Śląskiej 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o 
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

kompleksowa marzec 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

36 Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

Wiszni Małej 

Realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

sprawdzająca marzec 2012-04-27 do 
dnia kontroli 

  
 

37 Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w 

Realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych problemowa marzec 2012-01-01 - 2012-
12-31 
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Środzie Śląskiej 
38 Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Bardzie 
Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy 

społecznej 
kompleksowa marzec 2012-01-01 do 

dnia kontroli 
  

 
39 Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Niemczy 
Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy 

społecznej 
kompleksowa marzec 2012-01-01 do 

dnia kontroli 
  

 
40 Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w 
Długołęce 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy 
społecznej 

kompleksowa marzec 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

41 Miejsko-Gminny 
Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Sycowie 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy 
społecznej 

kompleksowa marzec 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

42 Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

Jaworze 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy 
społecznej 

kompleksowa marzec 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

43 Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

Podgórzynie 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy 
społecznej 

kompleksowa marzec 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

44 Środowiskowy Dom 
Samopomocy w Miliczu 

Działalność środowiskowego domu samopomocy kompleksowa marzec 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

45 Dom Pomocy 
Społecznej w Miliczu 

Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa marzec 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

46 Środowiskowy Dom 
Samopomocy w 
Świdnicy 

Działalność środowiskowego domu samopomocy kompleksowa marzec 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

47 Dom Pomocy 
Społecznej w Legnicy, 

ul. Grabskiego 11 

Realizacja zaleceń pokontrolnych sprawdzająca marzec 2012-01-20 do 
dnia kontroli 

  
 

48 Dom Pomocy 
Społecznej w Legnicy, 
ul. Kubusia Puchatka 4 

Realizacja zaleceń pokontrolnych sprawdzająca marzec 2012-01-24 do 
dnia kontroli 

  
 

49 Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w 

Wołowie 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy 
społecznej 

kompleksowa kwiecień 2012-04-01 do 
dnia kontroli 

  
 

50 Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

Brzegu Dolnym 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o 
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

kompleksowa kwiecień 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

51 Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

Wołowie 

Realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

sprawdzająca kwiecień 2012-11-22 do 
dnia kontroli 
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52 Ośrodek Pomocy 
Społecznej w 
Polkowicach 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o 
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

kompleksowa kwiecień 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

53 Placówka Socjalizacyjna 
"Skarbek" w 
Polkowicach 

Działalność placówki w zakresie dokumentowania 
pracy opiekuńczo - wychowawczej 

problemowa kwiecień 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

54 Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w 

Polkowicach 

Realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych problemowa maj 2012-01-01 - 2012-
12-31 

  
 

55 Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

Cieszkowie 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy 
społecznej 

kompleksowa kwiecień 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

56 Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

Przewornie 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy 
społecznej 

kompleksowa kwiecień 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

57 Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

Zgorzelcu 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy 
społecznej 

kompleksowa kwiecień 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

58 Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

Zawidowie 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy 
społecznej 

kompleksowa kwiecień 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

59 Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

Gromadce 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy 
społecznej 

kompleksowa kwiecień 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

60 Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

Złotoryi 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy 
społecznej 

kompleksowa kwiecień 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

61 Dom Pomocy 
Społecznej w 
Wałbrzychu 

Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa kwiecień 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

62 Dom Pomocy 
Społecznej w 
Świebodzicach 

Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa kwiecień 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

63 Dom Opieki św. Jadwigi 
Śląskiej Henryków 

Realizacja zaleceń pokontrolnych sprawdzająca kwiecień 2012-05-21 do 
dnia kontroli 

  
 

64 Środowiskowy Dom 
Samopomocy w 

Kamiennej Górze 

Realizacja zaleceń pokontrolnych sprawdzająca kwiecień 2012-07-11 do 
dnia kontroli 

  
 

65 Dom Pomocy Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa maj 2012-01-01 do   
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Społecznej w Nielestnie dnia kontroli  
66 Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w 
Górze 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy 
społecznej 

kompleksowa maj 2012-05-01 do 
dnia kontroli 

  
 

67 Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Górze 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o 
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

kompleksowa maj 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

68 Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

Jemielnie 

Realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

sprawdzająca maj 2012-08-08 do 
dnia kontroli 

  
 

69 Miejsko - Gminny 
Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Lubawce 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o 
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

kompleksowa maj 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

70 Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

Kamiennej Górze 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o 
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

kompleksowa maj 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

71 Dom Dziecka "Nad 
Potokiem" w Lubominie 

Działalność placówki w zakresie dokumentowania 
pracy opiekuńczo - wychowawczej 

problemowa maj 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

72 Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

Zagrodnie 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy 
społecznej 

kompleksowa maj 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

73 Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

Pielgrzymce 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy 
społecznej 

kompleksowa maj 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

74 Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Polanicy 

Zdroju 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy 
społecznej 

kompleksowa maj 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

75 Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Stroniu 

Śląskim 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy 
społecznej 

kompleksowa maj 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

76 Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

Wołowie 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy 
osobom uprawnionym do alimentów 

 
Realizacji zadań wynikających z ustawy o 

świadczeniach rodzinnych 

problemowa maj 2011-10-01 do 
dnia kontroli 

2011-11-01 do 
dnia kontroli 

  
 

77 Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

Borowie 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy 
osobom uprawnionym do alimentów 

 
Realizacji zadań wynikających z ustawy o 

świadczeniach rodzinnych 

problemowa maj 2011-10-01 do 
dnia kontroli 

2011-11-01 do 
dnia kontroli 
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78 Środowiskowy Dom 
Samopomocy w 

Chojnowie 

Realizacja zaleceń pokontrolnych sprawdzająca maj 2012-10-04 do 
dnia kontroli 

  
 

79 Dom Pomocy 
Społecznej w 
Bolesławcu 

Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa maj 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

80 Dom Pomocy 
Społecznej w 

Ludwikowicach 
Kłodzkich 

Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa maj 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

81 II Środowiskowy Dom 
Samopomocy w 

Bolesławcu 

Działalność środowiskowego domu samopomocy kompleksowa maj 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

82 Powiatowy Ośrodek 
Wsparcia - 

Środowiskowy Dom 
Samopomocy w 

Wołowie 

Realizacja zaleceń pokontrolnych sprawdzająca maj 2012-10-02 do 
dnia kontroli 

  
 

83 Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w 

Zgorzelcu 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy 
społecznej 

kompleksowa czerwiec 2012-06-01 do 
dnia kontroli 

  
 

84 Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

Zgorzelcu 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o 
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

kompleksowa czerwiec 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

85 Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

Lubaniu 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o 
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

kompleksowa czerwiec 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

86 Ognisko Wychowawcze 
dla Dziewcząt w 

Lubaniu 

Działalność placówki w zakresie dokumentowania 
pracy opiekuńczo - wychowawczej 

problemowa czerwiec 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

87 Placówka Opiekuńczo - 
Wychowawcza "Chata 

SKSK" w Żarowie 

Realizacja zaleceń pokontrolnych sprawdzająca czerwiec 2012-01-10 do 
dnia kontroli 

  
 

88 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 
 

89 Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

Jeleniej Górze 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy 
społecznej 

kompleksowa czerwiec 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

90 Miejski Ośrodek Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy kompleksowa czerwiec 2012-01-01 do   
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Pomocy Społecznej w 
Piechowicach 

społecznej dnia kontroli  

91 Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

Niechlowie 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy 
społecznej 

kompleksowa czerwiec 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

92 Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

Miłkowicach 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy 
społecznej 

kompleksowa czerwiec 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

93 Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

Prusicach 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy 
osobom uprawnionym do alimentów 

Realizacji zadań wynikających z ustawy o 
świadczeniach rodzinnych 

problemowa czerwiec 2011-10-01 do 
dnia kontroli 

2011-11-01 do 
dnia kontroli 

  
 

94 Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

Kotli 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy 
osobom uprawnionym do alimentów 

 
Realizacji zadań wynikających z ustawy o 

świadczeniach rodzinnych 

problemowa czerwiec 2011-10-01 do 
dnia kontroli 

2011-11-01 do 
dnia kontroli 

  
 

95 Środowiskowy Dom 
Samopomocy w 

Bystrzycy Kłodzkiej 

Działalność środowiskowego domu samopomocy kompleksowa czerwiec 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

96 Dom Pomocy 
Społecznej w Jaworze 

Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa czerwiec 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

97 Dom Pomocy 
Społecznej w Ostrowinie 

Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa czerwiec 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

98 Środowiskowy Dom 
Samopomocy w Jaworze 

Realizacja zaleceń pokontrolnych sprawdzająca czerwiec 2011-09-14 do 
dnia kontroli 

  
 

99 Dom Pomocy 
Społecznej w Ścinawce 

Dolnej 21b 

Realizacja zaleceń pokontrolnych sprawdzająca czerwiec 2012-08-09 do 
dnia kontroli 

  
 

100 Urząd Miasta Bielawa Realizacja zadania dofinansowanego środkami z 
budżetu państwa w ramach programu "Maluch" 

 
 

problemowa marzec 2012-07-18 do 
dnia kontroli 

  
 

101 Urząd Miasta Wałbrzych Realizacja zadania dofinansowanego środkami z 
budżetu państwa w ramach programu "Maluch" 

problemowa kwiecień 2012-07-24 do 
dnia kontroli 

  
 

102 Urząd Gminy Miękinia Realizacja zadania dofinansowanego środkami z 
budżetu państwa w ramach programu "Maluch" 

 
 

problemowa maj 2012-07-17 do 
dnia kontroli 
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103 Urząd Miejski Wrocław Realizacja zadania dofinansowanego środkami z 
budżetu państwa w ramach programu „Maluch” 

problemowa czerwiec 2012-10-31 do 
dnia kontroli 

  
 

104 Dolnośląski Szpital 
Specjalistyczny im. 

Marciniaka  

Spełnianie warunków odbywania stażu 
podyplomowego lekarza i lekarza dentysty.                 

problemowa styczeń 2012-10-01 do 
dnia kontroli 

  
 

105 Wojewódzka 
Przychodnia 

Stomatologicznna we 
Wrocławiu 

Spełnianie warunków odbywania stażu 
podyplomowego lekarza i lekarza dentysty 

 
 

problemowa styczeń 2012-10-01 do 
dnia kontroli 

  
 

106 NZOZ Zawidawie Sp. 
o.o.  

 Ocena realizacja przez podmiot leczniczy 
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 

niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą (pielęgniarka  
poz). 

Standardy postępowania w profilaktycznej opiece 
zdrowotnej nad uczniami sprawowanej przez 

pielęgniarkę/higienistkę szkolną 

problemowa styczeń 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

107 Akademicki Szpital 
Kliniczny Wrocław 

Ocena jakości świadczonych usług przez szkoły 
rodzenia ubiegające się o przyznanie Rekomendacji 

w zakresie realizacji „Standardu Edukacja 
przedporodowa Szkoła Rodzenia” przyjętego przez 

Wojewodę Dolnośląskiego 

problemowa styczeń 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

108 Medicone, Najjar i 
Wspólnicy Spółka 

Partnerska  

Z zakresu wymagań, jakim powinny odpowiadać 
pod względem fachowym i sanitarnym 

pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki 
zdrowotnej, zgodności udzielanych świadczeń z 
aktami rejestrowymi, wymaganiami dotyczącymi 

wyrobów medycznych, oceny podmiotu 
wykonującego działalność leczniczą w zakresie 

zgodności wykonywanej działalności leczniczej z  
przepisami ustawy  o działalności leczniczej i 

przepisami wydanymi na jej podstawie oraz sposobu 
podawania do publicznej wiadomości informacji o 

zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych. 

problemowa styczeń 2011-07-01 do 
dnia kontroli 

  
 

109 NZOZ KOGAMET Z zakresu wymagań, jakim powinny odpowiadać 
pod względem fachowym i sanitarnym 

pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki 
zdrowotnej, zgodności udzielanych świadczeń z 
aktami rejestrowymi, wymaganiami dotyczącymi 

wyrobów medycznych, oceny podmiotu 
wykonującego działalność leczniczą w zakresie 

problemowa styczeń 2011-07-01 do 
dnia kontroli 
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zgodności wykonywanej działalności leczniczej z  
przepisami ustawy  o działalności leczniczej i 

przepisami wydanymi na jej podstawie oraz sposobu 
podawania do publicznej wiadomości informacji o 

zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych. 
110 NZOZ "Przychodnia 

Kosmonautów" Sp. z 
o.o.  

Ocena realizacji świadczeń zdrowotnych, ze 
szczególnym uwzględnieniem profilaktycznej opieki 

nad matką i dzieckiem 

problemowa styczeń 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

111 Praktyka Lekarza 
Rodzinnego Miłosz 

Madera 

Ocena realizacji świadczeń zdrowotnych, ze 
szczególnym uwzględnieniem profilaktycznej opieki 

nad matką i dzieckiem 

problemowa luty 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

112 Zespół Lecznictwa 
Ambulatoryjnego Kąty 

Wrocławskie 

 Ocena realizacja przez podmiot leczniczy 
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 

niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą (pielęgniarka  
poz). 

Standardy postępowania w profilaktycznej opiece 
zdrowotnej nad uczniami sprawowanej przez 

pielęgniarkę/higienistkę szkolną 

problemowa luty 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

113 Gminny Ośrodek 
Zdrowia Piotrowice 

 Ocena realizacja przez podmiot leczniczy 
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 

niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą (pielęgniarka  
poz). 

Standardy postępowania w profilaktycznej opiece 
zdrowotnej nad uczniami sprawowanej przez 

pielęgniarkę/higienistkę szkolną 

problemowa luty 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

114 Praktyka Lekarza 
Rodzinnego s.c M. 

Kaniecka-
Matuszkiewicz i E. 

Klimczak 

Ocena realizacji świadczeń zdrowotnych, ze 
szczególnym uwzględnieniem profilaktycznej opieki 

nad matką i dzieckiem 

problemowa luty 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

115 Małgorzata Bereza Ocena realizacji świadczeń zdrowotnych, ze 
szczególnym uwzględnieniem profilaktycznej opieki 

nad matką i dzieckiem 

problemowa luty 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

116 praktyka Lekarza 
Rodzonnego edyta 

Sierakowska 

Ocena realizacji świadczeń zdrowotnych, ze 
szczególnym uwzględnieniem profilaktycznej opieki 

nad matką i dzieckiem 

problemowa luty 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

117 Praktyka Lekarza 
Rodzinnego Barabara 

Nowak 

Z zakresu wymagań, jakim powinny odpowiadać 
pod względem fachowym i sanitarnym 

pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego 

problemowa luty 2011-07-01 do 
dnia kontroli 
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działalność leczniczą, zgodności udzielanych 
świadczeń z aktami rejestrowymi, wymaganiami 

dotyczącymi wyrobów medycznych, oceny 
podmiotu wykonującego działalność leczniczą w 
zakresie zgodności wykonywanej działalności z 
przepisami określającymi warunki wykonywania 

działalności leczniczej oraz sposobu podawania do 
publicznej wiadomości informacji o zakresie 

udzielanych świadczeń zdrowotnych. 
118 Ośrodek Profilaktyki i 

Lecznictwa Wojnów sp 
z o.o. 

Z zakresu wymagań, jakim powinny odpowiadać 
pod względem fachowym i sanitarnym 

pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego 
działalność leczniczą, zgodności udzielanych 
świadczeń z aktami rejestrowymi, wymaganiami 

dotyczącymi wyrobów medycznych, oceny 
podmiotu wykonującego działalność leczniczą w 
zakresie zgodności wykonywanej działalności z 
przepisami określającymi warunki wykonywania 

działalności leczniczej oraz sposobu podawania do 
publicznej wiadomości informacji o zakresie 

udzielanych świadczeń zdrowotnych. 

problemowa luty 2011-07-01 do 
dnia kontroli 

  
 

119 4 Wojskowy Szpital 
Kliniczny z Polikliniką 
Samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki 
Zdrowotnej we 

Wrocławiu 

Spełnianie warunków odbywania stażu 
podyplomowego lekarza i lekarza dentysty 

 
 

problemowa luty 2012-10-01 do 
dnia kontroli 

  
 

120 Praktyka Lekarza 
Rodzinnego Leszek 

Pałka Wrocław 

Spełnianie warunków odbywania stażu 
podyplomowego lekarza i lekarza dentysty 

problemowa luty 2012-10-01 do 
dnia kontroli 

  
 

121 Praktyka Lekarza 
Rodzinnego Irena 
Żukowska 

 Ocena realizacja przez podmiot leczniczy 
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 

niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą (pielęgniarka  
poz). 

Standardy postępowania w profilaktycznej opiece 
zdrowotnej nad uczniami sprawowanej przez 

pielęgniarkę/higienistkę szkolną 

problemowa marzec 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

122 NZOZ ELMED S.C  Ocena realizacja przez podmiot leczniczy 
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 

niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą (pielęgniarka  

problemowa marzec 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 



36 
 

poz). 
Standardy postępowania w profilaktycznej opiece 

zdrowotnej nad uczniami sprawowanej przez 
pielęgniarkę/higienistkę szkolną 

123 Przychodnia Rejonowa 
Jawor 

 Ocena realizacja przez podmiot leczniczy 
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 

niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą (pielęgniarka  
poz). 

Standardy postępowania w profilaktycznej opiece 
zdrowotnej nad uczniami sprawowanej przez 

pielęgniarkę/higienistkę szkolną 

problemowa marzec 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

124 SP ZOZ Gminny 
Ośrodek Zdrowia w 

Olszynie 

Ocena realizacji świadczeń zdrowotnych, ze 
szczególnym uwzględnieniem profilaktycznej opieki 

nad matką i dzieckiem 

problemowa marzec 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

125 Szpital Specjalistyczny 
im. Falkiewicza 

Ocena jakości świadczonych usług przez szkoły 
rodzenia ubiegające się o przyznanie Rekomendacji 

w zakresie realizacji „Standardu Edukacja 
przedporodowa Szkoła Rodzenia” przyjętego przez 

Wojewodę Dolnośląskiego 

problemowa marzec 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

126 Fundacja na Rzecz 
Profilaktyki i 

Rhabilitacji Dzieci z 
Wadami Postawy i 

Uszkodzeniami Narzadu 
Ruchu 

Z zakresu wymagań, jakim powinny odpowiadać 
pod względem fachowym i sanitarnym 

pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego 
działalność leczniczą, zgodności udzielanych 
świadczeń z aktami rejestrowymi, wymaganiami 

dotyczącymi wyrobów medycznych, oceny 
podmiotu wykonującego działalność leczniczą w 
zakresie zgodności wykonywanej działalności z 
przepisami określającymi warunki wykonywania 

działalności leczniczej oraz sposobu podawania do 
publicznej wiadomości informacji o zakresie 

udzielanych świadczeń zdrowotnych. 

problemowa marzec 2011-07-01 do 
dnia kontroli 

  
 

127 Powiatowy Zespół 
Szpitali Oleśnica 

Spełnianie warunków odbywania stażu 
podyplomowego lekarza i lekarza dentysty 

problemowa marzec 2012-10-01 do 
dnia kontroli 

  
 

128 Centrum Stomatologii 
estetycznej Ortodoncji 

Oleksy i Kraszewski Sp 
partnerska lekarze 
dentyści Świdnica 

Spełnianie warunków odbywania stażu 
podyplomowego lekarza i lekarza dentysty 

 
 

problemowa marzec 2012-10-01 do 
dnia kontroli 

  
 

129 Szpital Oława Zespół Spełnianie warunków odbywania stażu problemowa marzec 2012-10-01 do   
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Opieki Zdrowotnej w 
Oławie 

podyplomowego lekarza i lekarza dentysty dnia kontroli  

130 DAM-Optisc A. 
Krzemińskie, W. 

Mirecki  

Z zakresu wymagań, jakim powinny odpowiadać 
pod względem fachowym i sanitarnym 

pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego 
działalność leczniczą, zgodności udzielanych 
świadczeń z aktami rejestrowymi, wymaganiami 

dotyczącymi wyrobów medycznych, oceny 
podmiotu wykonującego działalność leczniczą w 
zakresie zgodności wykonywanej działalności z 
przepisami określającymi warunki wykonywania 

działalności leczniczej oraz sposobu podawania do 
publicznej wiadomości informacji o zakresie 

udzielanych świadczeń zdrowotnych. 

problemowa marzec 2011-07-01 do 
dnia kontroli 

  
 

131 NZOZ Zawidawie 
Spółka z o.o.,ul. 

B.Krzywoustego 290 

 Ocena realizacja przez podmiot leczniczy 
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 

niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą (pielęgniarka  
poz). 

Standardy postępowania w profilaktycznej opiece 
zdrowotnej nad uczniami sprawowanej przez 

pielęgniarkę/higienistkę szkolną 
Ocena realizacji świadczeń zdrowotnych, ze 

szczególnym uwzględnieniem profilaktycznej opieki 
nad matką i dzieckiem 

problemowa kwiecień 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

132 NOZOZ NURSE-MED 
Ewa Czekańska  

 Ocena realizacja przez podmiot leczniczy 
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 

niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą (pielęgniarka  
poz). 

Standardy postępowania w profilaktycznej opiece 
zdrowotnej nad uczniami sprawowanej przez 

pielęgniarkę/higienistkę szkolną 

problemowa kwiecień 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

133 Praktyka Lekarza 
rodzinnego Urszula 

Puskarz 

 Ocena realizacja przez podmiot leczniczy 
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 

niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą (pielęgniarka  
poz). 

Standardy postępowania w profilaktycznej opiece 
zdrowotnej nad uczniami sprawowanej przez 

pielęgniarkę/higienistkę szkolną 

problemowa kwiecień 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

134 NZOZ Łużyckie 
Centrum Medyczne sp z 

Ocena realizacji świadczeń zdrowotnych, ze 
szczególnym uwzględnieniem opieki nad matką i 

problemowa kwiecień 2012-01-01 do 
dnia kontroli 
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o.o dzieckiem w oddziale ginekologiczno - położniczym 
i neonatologicznym 

135 Centrum 
Stomatologiczne 

AURIDENT Joanna 
Sward - Kot Wrocław 

Spełnianie warunków odbywania stażu 
podyplomowego lekarza i lekarza dentysty 

problemowa kwiecień 2012-10-01 do 
dnia kontroli 

  
 

136 Milickie Centrum 
Medyczne Sp. z o.o. 

Z zakresu wymagań, jakim powinny odpowiadać 
pod względem fachowym i sanitarnym 

pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego 
działalność leczniczą, zgodności udzielanych 
świadczeń z aktami rejestrowymi, wymaganiami 

dotyczącymi wyrobów medycznych, oceny 
podmiotu wykonującego działalność leczniczą w 
zakresie zgodności wykonywanej działalności z 
przepisami określającymi warunki wykonywania 

działalności leczniczej oraz sposobu podawania do 
publicznej wiadomości informacji o zakresie 

udzielanych świadczeń zdrowotnych. 

problemowa kwiecień 2011-07-01 do 
dnia kontroli 

  
 

137 NZOZ MARCONI Z zakresu wymagań, jakim powinny odpowiadać 
pod względem fachowym i sanitarnym 

pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego 
działalność leczniczą, zgodności udzielanych 
świadczeń z aktami rejestrowymi, wymaganiami 

dotyczącymi wyrobów medycznych, oceny 
podmiotu wykonującego działalność leczniczą w 
zakresie zgodności wykonywanej działalności z 
przepisami określającymi warunki wykonywania 

działalności leczniczej oraz sposobu podawania do 
publicznej wiadomości informacji o zakresie 

udzielanych świadczeń zdrowotnych. 

problemowa kwiecień 2011-07-01 do 
dnia kontroli 

  
 

138 Ośrodek Zdrowia 
Wądroże Wielkie 

 Ocena realizacja przez podmiot leczniczy 
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 

niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą (pielęgniarka  
poz). 

Standardy postępowania w profilaktycznej opiece 
zdrowotnej nad uczniami sprawowanej przez 

pielęgniarkę/higienistkę szkolną 

problemowa maj 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

139 Ośrodek Zdrowia Tyniec 
Legnicki 

 Ocena realizacja przez podmiot leczniczy 
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 

niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą (pielęgniarka  

problemowa maj 2012-01-01 do 
dnia kontroli 
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poz). 
Standardy postępowania w profilaktycznej opiece 

zdrowotnej nad uczniami sprawowanej przez 
pielęgniarkę/higienistkę szkolną 

140 Gminny Zespół 
Zakładów Opieki 

Podstawowej 
Pielgrzymka 

 Ocena realizacja przez podmiot leczniczy 
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 

niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą (pielęgniarka  
poz). 

Standardy postępowania w profilaktycznej opiece 
zdrowotnej nad uczniami sprawowanej przez 

pielęgniarkę/higienistkę szkolną 

problemowa maj 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

141 Gminny Ośrodek 
Zdrowia Zagrodno 

 Ocena realizacja przez podmiot leczniczy 
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 

niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą (pielęgniarka  
poz). 

Standardy postępowania w profilaktycznej opiece 
zdrowotnej nad uczniami sprawowanej przez 

pielęgniarkę/higienistkę szkolną 

problemowa maj 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

142 SP ZOZ Regionalny 
Szpital Specjalistyczny 

LATAWIEC 

Ocena jakości świadczonych usług przez szkoły 
rodzenia ubiegające się o przyznanie Rekomendacji 

w zakresie realizacji „Standardu Edukacja 
przedporodowa Szkoła Rodzenia” przyjętego przez 

Wojewodę Dolnośląskiego 

problemowa maj 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

143 NZOZ Medicus sp z o.o  Ocena realizacji świadczeń zdrowotnych, ze 
szczególnym uwzględnieniem profilaktycznej opieki 

nad matką i dzieckiem 

problemowa maj 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

144 Barbara Kobylańska 
Stomatologia" Na 

Biskupinie" Wrocław 

Spełnianie warunków odbywania stażu 
podyplomowego lekarza i learza dentysty 

problemowa maj 2012-10-01 do 
dnia kontroli 

  
 

145 Wojewódzki Szpital 
Specjalistyczny w 

Legnicy 

Spełnianie warunków odbywania stażu 
podyplomowego lekarza i lekarza dentysty 

 

problemowa maj 2012-10-01 do 
dnia kontroli 

  
 

146 Ośrodek Rehabilitacyjny 
i Opiekuńczy 

Zgromadzenia Sióstr 
Św. Elżbiety Wleń 

Z zakresu wymagań, jakim powinny odpowiadać 
pod względem fachowym i sanitarnym 

pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego 
działalność leczniczą, zgodności udzielanych 
świadczeń z aktami rejestrowymi, wymaganiami 

dotyczącymi wyrobów medycznych, oceny 
podmiotu wykonującego działalność leczniczą w 

problemowa maj 2011-07-01 do 
dnia kontroli 
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zakresie zgodności wykonywanej działalności z 
przepisami określającymi warunki wykonywania 

działalności leczniczej oraz sposobu podawania do 
publicznej wiadomości informacji o zakresie 

udzielanych świadczeń zdrowotnych. 
147 SP zakład Opieki 

Zdrowotnej Lubawka  
Z zakresu wymagań, jakim powinny odpowiadać 

pod względem fachowym i sanitarnym 
pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki 

zdrowotnej, zgodności udzielanych świadczeń z 
aktami rejestrowymi, wymaganiami dotyczącymi 

wyrobów medycznych, oceny podmiotu 
wykonującego działalność leczniczą w zakresie 

zgodności wykonywanej działalności leczniczej z  
przepisami ustawy  o działalności leczniczej i 

przepisami wydanymi na jej podstawie oraz sposobu 
podawania do publicznej wiadomości informacji o 

zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych. 

problemowa maj 2011-07-01 do 
dnia kontroli 

  
 

148 NZOZ Praktyka Lekarza 
rodzinnego A. Grodzka-

Wlaźlak 

 Ocena realizacja przez podmiot leczniczy 
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 

niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą (pielęgniarka  
poz). 

Standardy postępowania w profilaktycznej opiece 
zdrowotnej nad uczniami sprawowanej przez 

pielęgniarkę/higienistkę szkolną 

problemowa czerwiec 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

149 Gminny Ośrodek 
Zdrowia Miłkowice 

 Ocena realizacja przez podmiot leczniczy 
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 

niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą (pielęgniarka  
poz). 

Standardy postępowania w profilaktycznej opiece 
zdrowotnej nad uczniami sprawowanej przez 

pielęgniarkę/higienistkę szkolną 

problemowa czerwiec 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

150 Centrum Diagnostyczno 
Terapeutyczne 

MEDICUS Sp. z o.o.  
Lubin 

 Ocena realizacja przez podmiot leczniczy 
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 

niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą (pielęgniarka  
poz). 

Standardy postępowania w profilaktycznej opiece 
zdrowotnej nad uczniami sprawowanej przez 

pielęgniarkę/higienistkę szkolną 

problemowa czerwiec 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

151 Lubmed Sp.zo.o  Ocena realizacja przez podmiot leczniczy 
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 

problemowa czerwiec 2012-01-01 do 
dnia kontroli 
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niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą (pielęgniarka  
poz). 

Standardy postępowania w profilaktycznej opiece 
zdrowotnej nad uczniami sprawowanej przez 

pielęgniarkę/higienistkę szkolną 
152 Gminny Zespół Zakłaów 

Opieki Podstawowej 
Gierałtowiec Złotoryja 

 Ocena realizacja przez podmiot leczniczy 
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 

niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą (pielęgniarka  
poz). 

Standardy postępowania w profilaktycznej opiece 
zdrowotnej nad uczniami sprawowanej przez 

pielęgniarkę/higienistkę szkolną 

problemowa czerwiec 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

153 NZOZ Rondo-Med Ocena jakości świadczonych usług przez szkoły 
rodzenia ubiegające się o przyznanie Rekomendacji 

w zakresie realizacji „Standardu Edukacja 
przedporodowa Szkoła Rodzenia” przyjętego przez 

Wojewodę Dolnośląskiego 

problemowa czerwiec 2012-06-01 do 
dnia kontroli 

  
 

154 Zespół Opieki 
Zdrowotnej Kłodzko 

Ocena realizacji świadczeń zdrowotnych, ze 
szczególnym uwzględnieniem opieki nad matką i 

dzieckiem w oddziale ginekologiczno - położniczym 
i neonatologicznym 

problemowa czerwiec 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

155 Amicur Krystyna 
Floriańska i Partnerzy 

Lekarska Spólka 
Partnerska Wrocław 

Spełnianie warunków odbywania stażu 
podyplomowego lekarza i lekarza dentysty 

 
 

problemowa czerwiec 2012-10-01 do 
dnia kontroli 

  
 

156 Przychodnia 
Stomatologiczna s.c 

Janina Stefaniak, 
Tomasz Stefaniak 

Głogów 

Spełnianie warunków odbywania stażu 
podyplomowego lekarza i lekarza dentysty 

 
 

 

problemowa czerwiec 2012-10-01 do 
dnia kontroli 

  
 

157 NZOZ CITO-MED Z zakresu wymagań, jakim powinny odpowiadać 
pod względem fachowym i sanitarnym 

pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego 
działalność leczniczą, zgodności udzielanych 
świadczeń z aktami rejestrowymi, wymaganiami 

dotyczącymi wyrobów medycznych, oceny 
podmiotu wykonującego działalność leczniczą w 
zakresie zgodności wykonywanej działalności z 
przepisami określającymi warunki wykonywania 

działalności leczniczej oraz sposobu podawania do 

problemowa czerwiec 2011-07-01 do 
dnia kontroli 
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publicznej wiadomości informacji o zakresie 
udzielanych świadczeń zdrowotnych. 

158 Małgorzata 
Marcinowska NZOZ 

Alba - Med 

Z zakresu wymagań, jakim powinny odpowiadać 
pod względem fachowym i sanitarnym 

pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego 
działalność leczniczą, zgodności udzielanych 
świadczeń z aktami rejestrowymi, wymaganiami 

dotyczącymi wyrobów medycznych, oceny 
podmiotu wykonującego działalność leczniczą w 
zakresie zgodności wykonywanej działalności z 
przepisami określającymi warunki wykonywania 

działalności leczniczej oraz sposobu podawania do 
publicznej wiadomości informacji o zakresie 

udzielanych świadczeń zdrowotnych. 

problemowa czerwiec 2011-07-01 do 
dnia kontroli 

  
 

159 ABC-SERVICE 
R.Brząkała, R. 

Gawron,M. Nazaruk 
sp.j. 

stwierdzenie prawidłowości zachowania 
wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych, 

stwierdzenie spełniania przez obiekty i 
pomieszczenia użytkowane przez pracodawcę 
przepisów BHP oraz uwzględniania przez nie 
potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie 

przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń 
higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych 

oraz spełniania przez nie wymagań dostępności, 
stwierdzenie zapewnienia przez pracodawcę 
doraźnej specjalistycznej opieki medycznej, 

poradnictwa i usług rehabilitacyjnych. 

okresowa styczeń 2012-07-01 do 
dnia kontroli 

  
 

160 Dunaj Stanisław Dunaj stwierdzenie prawidłowości zachowania 
wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych, 

stwierdzenie spełniania przez obiekty i 
pomieszczenia użytkowane przez pracodawcę 
przepisów BHP oraz uwzględniania przez nie 
potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie 

przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń 
higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych 

oraz spełniania przez nie wymagań dostępności, 
stwierdzenie zapewnienia przez pracodawcę 
doraźnej specjalistycznej opieki medycznej, 

poradnictwa i usług rehabilitacyjnych. 

okresowa styczeń 2012-07-01 do 
dnia kontroli 

  
 

161 Jarexs Plus sp.z o.o. stwierdzenie prawidłowości zachowania 
wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych, 

okresowa styczeń 2012-07-01 do 
dnia kontroli 

  
 



43 
 

stwierdzenie spełniania przez obiekty i 
pomieszczenia użytkowane przez pracodawcę 
przepisów BHP oraz uwzględniania przez nie 
potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie 

przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń 
higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych 

oraz spełniania przez nie wymagań dostępności, 
stwierdzenie zapewnienia przez pracodawcę 
doraźnej specjalistycznej opieki medycznej, 

poradnictwa i usług rehabilitacyjnych. 
162 Powiatowy Urząd Pracy 

Lwówek Śląski  
Prowadzenie poradnictwa zawodowego i informacji 

zawodowej zgodnie ze standardami usług rynku 
pracy 

prowadzenie pośrednictwa pracy zgodnie ze 
standardami usług rynku pracy 

przestrzeganie standardów usług rynku pracy przy 
organizacji szkoleń 

stosowanie standardów usług rynku pracy w 
zakresie pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy 

problemowa styczeń 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

163 Powiatowy Urząd Pracy  
Dzierżoniów 

prowadzenie pośrednictwa pracy zgodnie ze 
standardami usług rynku pracy 

przestrzeganie standardów usług rynku pracy przy 
organizacji szkoleń 

stosowanie standardów usług rynku pracy w 
zakresie pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy 

problemowa styczeń 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

164 Zakład Usługowo 
Budowlany "WiW-Bud" 

Andrzej Waszak 

stwierdzenie prawidłowości zachowania 
wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych, 

stwierdzenie spełniania przez obiekty i 
pomieszczenia użytkowane przez pracodawcę 
przepisów BHP oraz uwzględniania przez nie 
potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie 

przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń 
higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych 

oraz spełniania przez nie wymagań dostępności, 
stwierdzenie zapewnienia przez pracodawcę 
doraźnej specjalistycznej opieki medycznej, 

poradnictwa i usług rehabilitacyjnych. 

okresowa luty 2012-08-01 do 
dnia kontroli 

  
 

165 Biuro Ochrony Ranger 
sp. z o.o. 

stwierdzenie prawidłowości zachowania 
wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych, 

stwierdzenie spełniania przez obiekty i 

okresowa luty 2012-08-01 do 
dnia kontroli 
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pomieszczenia użytkowane przez pracodawcę 
przepisów BHP oraz uwzględniania przez nie 
potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie 

przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń 
higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych 

oraz spełniania przez nie wymagań dostępności, 
stwierdzenie zapewnienia przez pracodawcę 
doraźnej specjalistycznej opieki medycznej, 

poradnictwa i usług rehabilitacyjnych. 
166 Obróbka Metali i 

Przetwórstwo Tworzyw 
Sztucznych Metalerg 
J.M.J. Cieślak sp.j. 

stwierdzenie prawidłowości zachowania 
wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych, 

stwierdzenie spełniania przez obiekty i 
pomieszczenia użytkowane przez pracodawcę 
przepisów BHP oraz uwzględniania przez nie 
potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie 

przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń 
higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych 

oraz spełniania przez nie wymagań dostępności, 
stwierdzenie zapewnienia przez pracodawcę 
doraźnej specjalistycznej opieki medycznej, 

poradnictwa i usług rehabilitacyjnych. 

okresowa luty 2012-08-01 do 
dnia kontroli 

  
 

167 Powiatowy Urząd Pracy  
Polkowice  

Prowadzenie poradnictwa zawodowego i informacji 
zawodowej zgodnie ze standardami usług rynku 

pracy 
prowadzenie pośrednictwa pracy zgodnie ze 

standardami usług rynku pracy 
przestrzeganie standardów usług rynku pracy przy 

organizacji szkoleń 
stosowanie standardów usług rynku pracy w 

zakresie pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy 

problemowa luty 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

168 Urząd Gminy Jeżów 
Sudecki 

Wykorzystanie przez gminę środków Funduszu 
Pracy na realizację obowiązku dofinansowania 

kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

problemowa luty 2010-01-01 - 2012-
12-31 

  
 

169 Powiatowy Urząd Pracy  
Świdnica Filia w 

Strzegomiu 

Prowadzenie poradnictwa zawodowego i informacji 
zawodowej zgodnie ze standardami usług rynku 

pracy 
prowadzenie pośrednictwa pracy zgodnie ze 

standardami usług rynku pracy 

problemowa luty 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

170 Powiatowy Urząd Pracy 
Lubin 

prowadzenie posrednictwa pracy zgodnie ze 
standardami usług rynku pracy 

problemowa marzec 2012-01-01 do 
dnia kontroli 
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przestrzeganie standardów usług rynku pracy przy 
organizacji szkoleń 

stosowanie standardów usług rynku pracy w 
zakresie pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy 

171 Urząd Gminy Podgórzyn Wykorzystanie przez gminę środków Funduszu 
Pracy na realizację obowiązku dofinansowania 

kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

problemowa marzec 2010-01-01 - 2012-
12-31 

  
 

172 Urząd Miejski 
Jaworzyna Śląska 

Wykorzystanie przez gminę środków Funduszu 
Pracy na realizację obowiązku dofinansowania 

kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

problemowa marzec 2010-01-01 - 2012-
12-31 

  
 

173 Urząd Gminy 
Mysłakowice 

Wykorzystanie przez gminę środków Funduszu 
Pracy na realizację obowiązku dofinansowania 

kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

problemowa marzec 2010-01-01 - 2012-
12-31 

  
 

174 Urząd Gminy i Miasta 
Węgliniec 

Wykorzystanie przez gminę środków Funduszu 
Pracy na realizację obowiązku dofinansowania 

kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

problemowa marzec 2010-01-01 - 2012-
12-31 

  
 

175 Przedsiębiorstwo 
Handlowo-Usługowo-

Produkcyjne Marconi Sp 
z o.o. 

stwierdzenie prawidłowości zachowania 
wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych, 

stwierdzenie spełniania przez obiekty i 
pomieszczenia użytkowane przez pracodawcę 
przepisów BHP oraz uwzględniania przez nie 
potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie 

przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń 
higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych 

oraz spełniania przez nie wymagań dostępności, 
stwierdzenie zapewnienia przez pracodawcę 
doraźnej specjalistycznej opieki medycznej, 

poradnictwa i usług rehabilitacyjnych. 

okresowa marzec 2012-09-01 do 
dnia kontroli 

  
 

176 Spółdzielnia Inwalidów 
Jedność w Górze 

stwierdzenie prawidłowości zachowania 
wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych, 

stwierdzenie spełniania przez obiekty i 
pomieszczenia użytkowane przez pracodawcę 
przepisów BHP oraz uwzględniania przez nie 
potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie 

przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń 
higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych 

oraz spełniania przez nie wymagań dostępności, 
stwierdzenie zapewnienia przez pracodawcę 
doraźnej specjalistycznej opieki medycznej, 

poradnictwa i usług rehabilitacyjnych. 

okresowa marzec 2012-09-01 do 
dnia kontroli 
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177 Prywatna Agencja 
Ochrony Quest Zakład 

Pracy Chronionej 

stwierdzenie prawidłowości zachowania 
wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych, 

stwierdzenie spełniania przez obiekty i 
pomieszczenia użytkowane przez pracodawcę 
przepisów BHP oraz uwzględniania przez nie 
potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie 

przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń 
higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych 

oraz spełniania przez nie wymagań dostępności, 
stwierdzenie zapewnienia przez pracodawcę 
doraźnej specjalistycznej opieki medycznej, 

poradnictwa i usług rehabilitacyjnych. 

okresowa marzec 2012-09-01 do 
dnia kontroli 

  
 

178 Powiatowy Urząd Pracy  
Świdnica Filia w 
Świebodzicach 

Prowadzenie poradnictwa zawodowego i informacji 
zawodowej zgodnie ze standardami usług rynku 

pracy 
prowadzenie pośrednictwa pracy zgodnie ze 

standardami usług rynku pracy 

problemowa marzec 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

179 Urząd Gminy w Lubaniu 
Śląskim  

Wykorzystanie przez gminę środków Funduszu 
Pracy na realizację obowiązku dofinansowania 

kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

problemowa marzec 2010-01-01 - 2012-
12-31 

  
 

180 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 
 

181 Black Point Group sp. z 
o.o. 

stwierdzenie prawidłowości zachowania 
wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych, 

stwierdzenie spełniania przez obiekty i 
pomieszczenia użytkowane przez pracodawcę 
przepisów BHP oraz uwzględniania przez nie 
potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie 

przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń 
higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych 

oraz spełniania przez nie wymagań dostępności, 
stwierdzenie zapewnienia przez pracodawcę 
doraźnej specjalistycznej opieki medycznej, 

poradnictwa i usług rehabilitacyjnych. 

okresowa kwiecień 2012-10-01 do 
dnia kontroli 

  
 

182 Powiatowy Urząd Pracy  
Bolesławiec 

prowadzenie pośrednictwa pracy zgodnie ze 
standardami usług rynku pracy 

przestrzeganie standardów usług rynku pracy przy 
organizacji szkoleń 

stosowanie standardów usług rynku pracy w 
zakresie pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy 

problemowa kwiecień 2012-01-01 do 
dnia kontroli 
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183 Powiatowy Urząd Pracy  
Ząbkowice Śląskie 

Prowadzenie poradnictwa zawodowego i informacji 
zawodowej zgodnie ze standardami usług rynku 

pracy 
prowadzenie pośrednictwa pracy zgodnie ze 

standardami usług rynku pracy 
przestrzeganie standardów usług rynku pracy przy 

organizacji szkoleń 
stosowanie standardów usług rynku pracy w 

zakresie pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy 

problemowa kwiecień 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

184 Usługowa Spółdzielnia 
Inwalidów Zakład Pracy 

Chronionej Senior  

stwierdzenie prawidłowości zachowania 
wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych, 

stwierdzenie spełniania przez obiekty i 
pomieszczenia użytkowane przez pracodawcę 
przepisów BHP oraz uwzględniania przez nie 
potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie 

przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń 
higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych 

oraz spełniania przez nie wymagań dostępności, 
stwierdzenie zapewnienia przez pracodawcę 
doraźnej specjalistycznej opieki medycznej, 

poradnictwa i usług rehabilitacyjnych. 

okresowa maj 2012-11-01 do 
dnia kontroli 

  
 

185 JUMPE Jednostka 
Innowacyjno-

Wdrożeniowa Jędryczek 
Zbigniew 

stwierdzenie prawidłowości zachowania 
wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych, 

stwierdzenie spełniania przez obiekty i 
pomieszczenia użytkowane przez pracodawcę 
przepisów BHP oraz uwzględniania przez nie 
potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie 

przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń 
higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych 

oraz spełniania przez nie wymagań dostępności, 
stwierdzenie zapewnienia przez pracodawcę 
doraźnej specjalistycznej opieki medycznej, 

poradnictwa i usług rehabilitacyjnych. 

okresowa maj 2012-11-01 do 
dnia kontroli 

  
 

186 Urząd Gminy 
Pielgrzymka  

Wykorzystanie przez gminę środków Funduszu 
Pracy na realizację obowiązku dofinansowania 

kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

problemowa maj 2010-01-01 - 2012-
12-31 

  
 

187 Urząd Miasta i Gminy 
Bardo 

Wykorzystanie przez gminę środków Funduszu 
Pracy na realizację obowiązku dofinansowania 

kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

problemowa maj 2010-01-01 - 2012-
12-31 

  
 

188 Powiatowy Urząd Pracy  Prowadzenie poradnictwa zawodowego i informacji problemowa maj 2012-01-01 do   



48 
 

Legnica Filia w 
Chojnowie 

zawodowej zgodnie ze standardami usług rynku 
pracy, 

prowadzenie pośrednictwa pracy zgodnie ze 
standardami usług rynku pracy 

dnia kontroli  

189 Powiatowy Urząd Pracy 
Góra 

prowadzenie pośrednictwa pracy zgodnie ze 
standardami usług rynku pracy 

przestrzeganie standardów usług rynku pracy przy 
organizacji szkoleń 

stosowanie standardów usług rynku pracy w 
zakresie pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy 

problemowa maj 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

190 Urząd Gminy Chojnów Wykorzystanie przez gminę środków Funduszu 
Pracy na realizację obowiązku dofinansowania 

kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

problemowa maj 2010-01-01 - 2012-
12-31 

  
 

191 Urząd Miasta i Gminy 
Pieńsk 

Wykorzystanie przez gminę środków Funduszu 
Pracy na realizację obowiązku dofinansowania 

kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

problemowa maj 2010-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

192 Hasta sp.z o.o. stwierdzenie prawidłowości zachowania 
wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych, 

stwierdzenie spełniania przez obiekty i 
pomieszczenia użytkowane przez pracodawcę 
przepisów BHP oraz uwzględniania przez nie 
potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie 

przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń 
higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych 

oraz spełniania przez nie wymagań dostępności, 
stwierdzenie zapewnienia przez pracodawcę 
doraźnej specjalistycznej opieki medycznej, 

poradnictwa i usług rehabilitacyjnych. 

okresowa czerwiec 2012-12-01 do 
dnia kontroli 

  
 

193 Spółdzielnia Inwalidów 
Kapciuszek 

stwierdzenie prawidłowości zachowania 
wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych, 

stwierdzenie spełniania przez obiekty i 
pomieszczenia użytkowane przez pracodawcę 
przepisów BHP oraz uwzględniania przez nie 
potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie 

przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń 
higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych 

oraz spełniania przez nie wymagań dostępności, 
stwierdzenie zapewnienia przez pracodawcę 
doraźnej specjalistycznej opieki medycznej, 

poradnictwa i usług rehabilitacyjnych. 

okresowa czerwiec 2012-12-01 do 
dnia kontroli 
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194 ACentrum Edukacyjno-
Rehabilitacyjne Centrum 

Wspierania Rozwoju 
Aneta Giczewska 

stwietrdzenie prawidłowości realizacji turnusów na 
podstawie oceny ich przebiegu z uwzględnieniem  

programu turnusu,doboru kadry oraz miejsca 
realizacji turnusu, biorąc pod uwagę rodzaj turnusu 
oraz rodzaje dysfunkcji lub schorzeń uczestników 

tych turnusów 

problemowa czerwiec 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

195 Powiatowy Urząd Pracy  
Zgorzelc 

prowadzenie pośrednictwa pracy zgodnie ze 
standardami usług rynku pracy 

przestrzeganie standardów usług rynku pracy przy 
organizacji szkoleń 

stosowanie standardów usług rynku pracy w 
zakresie pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy 

problemowa czerwiec 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

196 Urząd Miasta i Gminy 
Świerzawa 

Wykorzystanie przez gminę środków Funduszu 
Pracy na realizację obowiązku dofinansowania 

kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

problemowa czerwiec 2010-01-01 - 2012-
12-31 

  
 

197 Powiatowy Urząd Pracy  
Dzierżoniów  Filia w 

Bielawie 

Prowadzenie poradnictwa zawodowego i informacji 
zawodowej zgodnie ze standardami usług rynku 

pracy 
prowadzenie pośrednictwa pracy zgodnie ze 

standardami usług rynku pracy 

problemowa czerwiec 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

198 Powiatowy Urząd Pracy  
Trzebnica 

prowadzenie pośrednictwa pracy zgodnie ze 
standardami usług rynku pracy 

przestrzeganie standardów usług rynku pracy przy 
organizacji szkoleń 

stosowanie standardów usług rynku pracy w 
zakresie pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy 

problemowa czerwiec 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

199 Urząd Miasta i Gminy 
Bystrzyca Kłodzka 

Wykorzystanie przez gminę środków Funduszu 
Pracy na realizację obowiązku dofinansowania 

kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

problemowa czerwiec 2010-01-01 - 2012-
12-31 

  
 

200 Powiatowy Urząd Pracy  
Kłodzko Filia w 

Bystrzycy Kłodzkiej 

Prowadzenie poradnictwa zawodowego i informacji 
zawodowej zgodnie ze standardami usług rynku 

pracy 
prowadzenie pośrednictwa pracy zgodnie ze 

standardami usług rynku pracy 

problemowa czerwiec 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

201 Urząd Miejski 
Boguszów – Gorce 

Wykorzystanie przez gminę środków Funduszu 
Pracy na realizację obowiązku dofinansowania 

kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

problemowa czerwiec 2010-01-01 - 2012-
12-31 

  
 

202 Urząd Gminy Paszowice Wykorzystanie przez gminę środków Funduszu 
Pracy na realizację obowiązku dofinansowania 

problemowa luty 2010-01-01 - 2012-
12-31 
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Wydział Nieruchomości i Rolnictwa 

 

kosztów kształcenia młodocianych pracowników  
203 Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w 
Dobromierzu 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy 
społecznej 

 

kompleksowa luty 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

204 Miejsko-Gminny 
Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Gryfowie 
Śląskim 

Realizacja zasiłków celowych dla osób i rodzin 
poszkodowanych w wyniku klęski żywiołowej 

problemowa kwiecień 2012-07-01 do 
dnia kontroli 

  
 

205 Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 

Olszynie 

Realizacja zasiłków celowych dla osób i rodzin 
poszkodowanych w wyniku klęski żywiołowej 

problemowa kwiecień 2012-07-01 do 
dnia kontroli 

  
 
 

206 Zakład Produkcji 
Opakowań KB PACK 

JK Bednarscy s.j. 
Wałbrzych 

stwierdzenie prawidłowości zachowania 
wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych 

stwierdzenie spełniania przez obiekty i 
pomieszczenia użytkowane przez pracodawcę 
przepisów BHP oraz uwzględniania przez nie 
potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie 

przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń 
higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych 

oraz spełniania przez nie wymagań dostępności 
stwierdzenie zapewnienia przez pracodawcę 
doraźnej specjalistycznej opieki medycznej, 

poradnictwa i usług rehabilitacyjnych. 
 
 

okresowa kwiecień 2012-10-01 do 
dnia kontroli 

  

Lp. Jednostka 
kontrolowana 

Temat kontroli Rodzaj kontroli Przewidywany 
termin wykonania 

czynności 
kontrolnych 

Okres objęty 
kontrol ą 

Pozostałe 
kom org 

Uwagi 

1 Starostwo Powiatowe 
Jelenia Góra 

Aktualizacja opłat rocznych za użytkowanie 
wieczyste i trwały zarząd obciążających 

nieruchomości Skarbu Państwa 
Gospodarka zasobem nieruchomości Skarbu 

Państwa, w zakresie: 
- zbywanie nieruchomości (w trybie przetargowym, 

problemowa marzec 2012-01-01 do 
dnia kontroli 
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bezprzetargowym, darowizny i zamiany) 
- udostępnianie nieruchomości na podstawie umowy 

najmu, dzierżawy i użyczenia, 
- oddawanie i wygaszanie trwałego zarządu 

nieruchomości stanowiących własność Skarbu 
Państwa, 

- zagospodarowanie lokali mieszkalnych  i 
użytkowych, 

Gospodarowanie dotacjami celowymi na zadania z 
zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu 

Państwa, zlecone jednostkom samorządu 
terytorialnego w dziale 700 rozdział 7005 § 2110 i 

dziale 710 rozdział 71014 § 2110 
Kontrola realizacji planów gospodarowania 

nieruchomościami zasobu 
Realizacja obowiązków wynikających z art. 19 ust. 3 
i art.25 a  ustawy z dnia 30 maja o gospodarowaniu 

niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz 
Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 

163, poz.1711 ze zm.) w przedmiocie 
gospodarowania mieniem 

Realizacja obowiązków wynikających z art. 2 ust.1,  
art. 4 ust 1, art. 66 pkt. 1 lit. a i art. 72 ust.1 ustawy z 

dnia 22 czerwca 1995 r. ( Dz. U. z 2010 r. nr 206, 
poz. 398) w przedmiocie zakwaterowania Sił 

Zbrojnych RP 
Realizacja obowiązków wynikających z ustawy z 
dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach 

wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu 
Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego 

Udzielanie bonifikat od opłat rocznych za 
użytkowanie wieczyste 

Wyodrębnienie i ewidencja zasobu nieruchomości  
Skarbu Państwa, opracowanie planu wykorzystania 
zasobu oraz sporządzenie rocznego sprawozdania z 

gospodarowania zasobem 
2 Gminna Spółka Wodna 

w Radwanicach 
Wykorzystanie dotacji  podmiotowej z budżetu 

Wojewody w 2012 roku. 
problemowa marzec 2012-01-01 - 2012-

12-31 
  

 
3 Starostwo Powiatowe 

Góra 
Aktualizacja opłat rocznych za użytkowanie 

wieczyste i trwały zarząd obciążających 
problemowa luty 2012-01-01 do 

dnia kontroli 
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nieruchomości Skarbu Państwa 
Gospodarka zasobem nieruchomości Skarbu 

Państwa, w zakresie: 
- zbywanie nieruchomości (w trybie przetargowym, 

bezprzetargowym, darowizny i zamiany) 
- udostępnianie nieruchomości na podstawie umowy 

najmu, dzierżawy i użyczenia, 
- oddawanie i wygaszanie trwałego zarządu 

nieruchomości stanowiących własność Skarbu 
Państwa, 

- zagospodarowanie lokali mieszkalnych  i 
użytkowych, 

Gospodarowanie dotacjami celowymi na zadania z 
zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu 

Państwa, zlecone jednostkom samorządu 
terytorialnego w dziale 700 rozdział 7005 § 2110 i 

dziale 710 rozdział 71014 § 2110 
Kontrola realizacji planów gospodarowania 

nieruchomościami zasobu 
Realizacja obowiązków wynikających z art. 19 ust. 3 
i art.25 a  ustawy z dnia 30 maja o gospodarowaniu 

niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz 
Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 

163, poz.1711 ze zm.) w przedmiocie 
gospodarowania mieniem 

Realizacja obowiązków wynikających z art. 2 ust.1,  
art. 4 ust 1, art. 66 pkt. 1 lit. a i art. 72 ust.1 ustawy z 

dnia 22 czerwca 1995 r. ( Dz. U. z 2010 r. nr 206, 
poz. 398) w przedmiocie zakwaterowania Sił 

Zbrojnych RP 
Realizacja obowiązków wynikających z ustawy z 
dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach 

wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu 
Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego 

Udzielanie bonifikat od opłat rocznych za 
użytkowanie wieczyste 

Wyodrębnienie i ewidencja zasobu nieruchomości  
Skarbu Państwa, opracowanie planu wykorzystania 
zasobu oraz sporządzenie rocznego sprawozdania z 

gospodarowania zasobem 
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4 Starostwo Powiatowe 
Złotoryja 

Aktualizacja opłat rocznych za użytkowanie 
wieczyste i trwały zarząd obciążających 

nieruchomości Skarbu Państwa 
Gospodarka zasobem nieruchomości Skarbu 

Państwa, w zakresie: 
- zbywanie nieruchomości (w trybie przetargowym, 

bezprzetargowym, darowizny i zamiany) 
- udostępnianie nieruchomości na podstawie umowy 

najmu, dzierżawy i użyczenia, 
- oddawanie i wygaszanie trwałego zarządu 

nieruchomości stanowiących własność Skarbu 
Państwa, 

- zagospodarowanie lokali mieszkalnych  i 
użytkowych, 

Gospodarowanie dotacjami celowymi na zadania z 
zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu 

Państwa, zlecone jednostkom samorządu 
terytorialnego w dziale 700 rozdział 7005 § 2110 i 

dziale 710 rozdział 71014 § 2110 
Realizacja obowiązków wynikających z art. 19 ust. 3 
i art.25 a  ustawy z dnia 30 maja o gospodarowaniu 

niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz 
Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 

163, poz.1711 ze zm.) w przedmiocie 
gospodarowania mieniem 

Realizacja obowiązków wynikających z art. 2 ust.1,  
art. 4 ust 1, art. 66 pkt. 1 lit. a i art. 72 ust.1 ustawy z 

dnia 22 czerwca 1995 r. ( Dz. U. z 2010 r. nr 206, 
poz. 398) w przedmiocie zakwaterowania Sił 

Zbrojnych RP 
Realizacja obowiązków wynikających z ustawy z 
dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach 

wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu 
Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego 

Udzielanie bonifikat od opłat rocznych za 
użytkowanie wieczyste 

Wyodrębnienie i ewidencja zasobu nieruchomości  
Skarbu Państwa, opracowanie planu wykorzystania 
zasobu oraz sporządzenie rocznego sprawozdania z 

gospodarowania zasobem 

problemowa kwiecień 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 



54 
 

5 Miejsko-Gminna Spółka 
Wodna w Żarowie 

Wykorzystanie dotacji  podmiotowej z budżetu 
Wojewody w 2012 roku. 

problemowa kwiecień 2012-01-01 - 2012-
12-31 

  
 

6 Urząd Miasta i Gminy 
Wołów 

 Prowadzenie postępowania w sprawie zwrotu 
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 
i jego wypłata. 

problemowa kwiecień 2012-01-01 - 2012-
12-31 

  
 

7 Starostwo Powiatowe 
Polkowice 

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej – 
ochrona gruntów rolnych 

problemowa kwiecień 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

8 Starostwo Powiatowe 
Bolesławiec 

Aktualizacja opłat rocznych za użytkowanie 
wieczyste i trwały zarząd obciążających 

nieruchomości Skarbu Państwa 
Gospodarka zasobem nieruchomości Skarbu 

Państwa, w zakresie: 
- zbywanie nieruchomości (w trybie przetargowym, 

bezprzetargowym, darowizny i zamiany) 
- udostępnianie nieruchomości na podstawie umowy 

najmu, dzierżawy i użyczenia, 
- oddawanie i wygaszanie trwałego zarządu 

nieruchomości stanowiących własność Skarbu 
Państwa, 

- zagospodarowanie lokali mieszkalnych  i 
użytkowych, 

Gospodarowanie dotacjami celowymi na zadania z 
zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu 

Państwa, zlecone jednostkom samorządu 
terytorialnego w dziale 700 rozdział 7005 § 2110 i 

dziale 710 rozdział 71014 § 2110 
Kontrola realizacji planów gospodarowania 

nieruchomościami zasobu 
Realizacja obowiązków wynikających z art. 19 ust. 3 
i art.25 a  ustawy z dnia 30 maja o gospodarowaniu 

niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz 
Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 

163, poz.1711 ze zm.) w przedmiocie 
gospodarowania mieniem 

Realizacja obowiązków wynikających z art. 2 ust.1,  
art. 4 ust 1, art. 66 pkt. 1 lit. a i art. 72 ust.1 ustawy z 

dnia 22 czerwca 1995 r. ( Dz. U. z 2010 r. nr 206, 
poz. 398) w przedmiocie zakwaterowania Sił 

Zbrojnych RP 

problemowa maj 2012-01-01 do 
dnia kontroli 
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Realizacja obowiązków wynikających z ustawy z 
dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach 

wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu 
Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego 

Udzielanie bonifikat od opłat rocznych za 
użytkowanie wieczyste 

Wyodrębnienie i ewidencja zasobu nieruchomości  
Skarbu Państwa, opracowanie planu wykorzystania 
zasobu oraz sporządzenie rocznego sprawozdania z 

gospodarowania zasobem. 
9 Starostwo Powiatowe 

Kamienna Góra 
Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej – 

ochrona gruntów rolnych. 
problemowa maj 2012-01-01 do 

dnia kontroli 
  

 
 

10 Urząd Gminy 
Łagiewniki 

Prowadzenie postępowania w sprawie zwrotu 
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego i jego wypłata . 

problemowa maj 2012-01-01 - 2012-
12-31 

  
 

11 Urząd Miejski w Środzie 
Śląskiej 

 Prowadzenie postępowania w sprawie zwrotu 
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 
i jego wypłata. 

problemowa czerwiec 2012-01-01 - 2012-
12-31 

  
 

12 Starostwo Powiatowe 
Zgorzelec 

 Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej – 
ochrona gruntów rolnych. 

problemowa czerwiec 2012-01-01 do 
dnia kontroli 

  
 

13 Starostwo Powiatowe 
Strzelin 

Aktualizacja opłat rocznych za użytkowanie 
wieczyste i trwały zarząd obciążających 

nieruchomości Skarbu Państwa 
Gospodarka zasobem nieruchomości Skarbu 

Państwa, w zakresie: 
- zbywanie nieruchomości (w trybie przetargowym, 

bezprzetargowym, darowizny i zamiany) 
- udostępnianie nieruchomości na podstawie umowy 

najmu, dzierżawy i użyczenia, 
- oddawanie i wygaszanie trwałego zarządu 

nieruchomości stanowiących własność Skarbu 
Państwa, 

- zagospodarowanie lokali mieszkalnych  i 
użytkowych, 

Gospodarowanie dotacjami celowymi na zadania z 
zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu 

Państwa, zlecone jednostkom samorządu 
terytorialnego w dziale 700 rozdział 7005 § 2110 i 

problemowa czerwiec 2012-01-01 do 
dnia kontroli 
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Wydział Programu dla Odry - 2006 

 

 

dziale 710 rozdział 71014 § 2110 
Kontrola realizacji planów gospodarowania 

nieruchomościami zasobu 
Realizacja obowiązków wynikających z art. 19 ust. 3 
i art.25 a  ustawy z dnia 30 maja o gospodarowaniu 

niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz 
Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 

163, poz.1711 ze zm.) w przedmiocie 
gospodarowania mieniem 

Realizacja obowiązków wynikających z art. 2 ust.1,  
art. 4 ust 1, art. 66 pkt. 1 lit. a i art. 72 ust.1 ustawy z 

dnia 22 czerwca 1995 r. ( Dz. U. z 2010 r. nr 206, 
poz. 398) w przedmiocie zakwaterowania Sił 

Zbrojnych RP 
Realizacja obowiązków wynikających z ustawy z 
dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach 

wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu 
Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego 

Udzielanie bonifikat od opłat rocznych za 
użytkowanie wieczyste 

Wyodrębnienie i ewidencja zasobu nieruchomości  
Skarbu Państwa, opracowanie planu wykorzystania 
zasobu oraz sporządzenie rocznego sprawozdania z 

gospodarowania zasobem 

Lp. Jednostka 
kontrolowana 

Temat kontroli Rodzaj kontroli Przewidywany 
termin 

wukonania 
czynności 

kontrolnych 
kontroli 

Okres objęty 
kontrol ą 

Pozostałe 
kom org 

Uwagi 

1 Urząd Miejski Leśna Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej na 
realizację własnych zadań bieżących gminy, 

udzielonej z budżetu państwa na pomniki przyrody 

problemowa czerwiec 2012-01-01 - 2012-
12-31 

  


